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ازآنجایی که انتخابات ۱۴۰۰ اولین انتخاباتی است که در 
گام دوم انقالب صورت می گیرد و موضوع جامعه پردازی، 
دولت سازی و تمدن سازی که از تاکیدات مقام معظم رهبری 
در بیانیه گام دوم انقالب است باید از این دولت با مختصاتی 
که برای آن تبیین شده است آغاز شود.لذا این انتخابات 
ازاهمیت بسزایی برخوردار است و حضور آگاهانه وبصیرانه 
و پرشور نقطه عطفی درتاریخ انتخابات جمهوری اسالمی 
است زیرا معاندین واستکبار با تبلیغات گسترده و دامن زدن 
به مشکالت اقتصادی و گرانی سعی دارد با این واژه ها از 
حضورحداکثری مردم ممانعت ایجاد کنند و متاسفانه بعضی 
از سالیق و گروههای داخلی هم خواسته ویا نا خواسته با 
طرح مشکالت اقتصادی و گره زدن انها به تحریمها با ورود 
در انتخابات بدنبال کسب آرای اکثریت وپیروزی درانتخابات 
هستند و برون رفت از مشکالت را ارتباط با غرب می دانند 

همانگونه که بیان شد سه مولفه دولت سازی و تمدن سازی 
در گام دوم انقالب با تاکید بر مختصات تشکیل دولت جوان 
انقالبی، فضای جدید سیاسی و نیز برگزاری انتخابات در 
شرایط کرونایی وجه تمایز انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۴۰۰ با سایر انتخابات است.و چون  انتخابات یک رابطه 
مستقیم با کارآمدی نظام اسالمی دارد و دشمنان نظام 
اسالمی به خوبی دریافتند که نمی توان با راه اندازی غائله، 
جنگ سخت، شبیخون فرهنگی و جنگ نرم با ملت ایران 
مقابله کرد و دست به توطئه هایی برای ایجاد شکاف بین 
مردم و حاکمیت می زنند. بنابراین برگزاری انتخابات پرشور 
و آگاهانه در گرو اتخاذ سازوکار الزم و تدابیر مناسب با برنامه 

ریزی الزم برای طیف های مختلف جامعه ضروریست.
همان طور که انتخابات برای نظام اسالمی یک فرصت برای 
به نمایش گذاشتن اقتدار انقالب اسالمی به شمار می رود 
برای دشمن نیز یک فرصت است ومعاندان نظام اسالمی 
امروز در تالش هستند تا از این انتخابات به عنوان فرصتی 
برای ضربه زدن به انقالب استفاده کنند و یقین بدانید که 
باطل السحر آرزوی دشمنان، حضور حداکثری مردم در 
انتخابات و پای صندوق های رای خواهد بود و انها  هدف 
شان ناکارآمدی نظام، ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت، 
انحراف در انتخاب اصلح و تالش برای کاهش حضور مردم 

در انتخابات است 
لذا دراین فرصت همه دلسوزان نظام جمهوری اسالمی باید 
با تالش برای افزایش بصیرت و آگاه سازی افرادی که نسبت 
به انقالب بی اعتماد یا ناراضی و ناآگاه هستند ضرورت دارد 
اقدامات خاص خود را انجام داده .وبا تشویق و ترغیب مردم 
با تاکید بر ارتقای سطح رضایتمندی مردم برای حضوری 
حداکثری از ریزش مردم در صحنه جلوگیری کنند.وترغیب 
مردم به حضور منجر به حفظ نظام یکپارچه دینی خواهد 

شد.                                                    ادامه صفحه۴

234
تجلیل از مقام واالی معلم وظیفه ای 
همگانی است

دستگاه قضا بدون اغماض با تخلفات 
انتخاباتی برخورد می کند

امــام علــی علیــه الســلم: آن کس کــه زیاد ســخن مــی گوید زیاد اشــتباه مــی کنــد و آن کس کــه زیاد اشــتباه 
کنــد حیائــش کــم می شــود و کســی کــه حیائش کــم شــود تقوایــش نقصــان می یابــد و کســی کــه تقوایش 
نقصــان یابــد قلبــش می میرد و کســی کــه قلبش بمیــرد داخــل آتــش دوزخ مــی شــود   » نهــج البالغــه - حکمــت 3۴9«                                                                                               

اصلی ترین وظایف ارکان حاکمیت 
برگزاری انتخابات پرشور و آگاهانه

شتاب مرگ های کرونایی در کشور/
یک فوتی در هر سه تا پنج دقیقه

رکوردشکنی مرگ و میرها و بسرتی های بیامران 

در یک ماهه اخیر
                                            فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: 

توزیع بسته های معیشتی طی ۵ مرحله 
در ماه مبارک رمضان در کرمان

                              ساالری دادستان مرکز استان کرمان :

ــه  جانشــین اســتاندار کرمــان در ســتاد اســتانی مقابل
بــا کرونــا بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد در زمینــه ویــروس 
جدیــد هنــدی هوشــیار و مراقب باشــیم، گفــت: کار در 

ایــن زمینــه بایــد بــا دقــت و جدیــت انجــام شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمدصــادق بصیــری در 
جلســه ســتاد اســتانی مدیریت و مقابلــه با کرونــا اظهار 
کــرد: در ســتاد ملــی کرونــای امــروز اعــالم شــد کــه 
ویــروس جهــش یافتــه کرونــا در هند شناســایی شــده 
اســت. بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی اســتان های 
شــرقی و نزدیکــی هنــد بــه ایــن مناطــق، بایــد کنترل 
الزم در مبــادی ورودی کشــور از ســمت شــرق افزایــش 

بد. یا
وی از تغییــر وضعیــت جیرفــت و کهنــوج از نارنجــی 
بــه قرمــز خبــر داد و گفــت: ایــن مســاله باعــث افزایش 
نگرانی هــا در خصــوص شهرســتان های جنوبــی شــده 
اســت و بایــد در زمینــه ایــن مناطــق حســاس تر عمــل 

. کنیم
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار کرمان با 
اشــاره بــه وضعیــت قرمز هشــت شهرســتان ســیرجان، 
شــهربابک، کرمــان، زرنــد، رفســنجان، بافــت، کهنــوج 
ــار،  و جیرفــت، افــزود: همچنیــن هفــت شهرســتان ان
ــان، منوجــان و  ــوب، کوهبن ــار جن ــم، رودب بردســیر، ب

نرماشــیر دارای وضعیــت نارنجــی هســتند.
بصیــری بیــان کــرد: هشــت شهرســتان ارزوئیــه، رابــر، 
راور، ریــگان، عنبرآبــاد، فاریــاب، قلعــه گنــج و فهرج هم 

در وضعیــت زرد قــرار دارنــد.
جانشــین اســتاندار کرمــان در ســتاد اســتانی مقابلــه با 
کرونــا از برگــزاری روزانه ســتاد اســتانی کرونا بــا رویکرد 
منطقــه ای خبــر داد و افــزود: طبــق مصوبــه ســتاد ملی 
ــد فطــر در  ــاز عی ــدر و نم ــا مراســم شــب های ق کرون

ــه  ــا )فاصل ــت پروتکل ه ــا رعای ــی ب ــهرهای زرد و آب ش
گــذاری و اســتفاده از ماســک( برگــزار می شــود.

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن مراســم در فضــای بــاز 
در شــهرهای نارنجــی و قرمــز بیان کــرد: زمــان برگزاری 

مراســم حداکثــر دو ســاعت اســت.
جانشــین اســتاندار کرمــان در ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
کرونــا از ادامــه منــع تــردد شــبانه خبــر داد و گفــت: این 

ــدر برداشــته می شــود. ممنوعیــت در شــب های ق
وی بــا اشــاره بــه آســیب های اقتصــادی اصنــاف اظهــار 
کــرد: طبــق اعــالم ســتاد کرونــا طرحــی در خصــوص 
ــه  ــه اصنــاف طــی هفتــه آینــده ارائ ــه تســهیالت ب ارائ

می شــود.
ــردم از  ــاف و م ــدی اصن ــن ۸۱ درص ــری از تمکی بصی
ــزان  ــزود: می ــر داد و اف ــی خب ــای کرونای محدودیت ه
اســتفاده از ماســک در کرمــان ۶۵ درصــد اســت کــه باید 

افزایــش یابــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد در زمینــه ویــروس جدیــد 
هنــدی هوشــیار و مراقــب باشــیم، گفــت: کار در ایــن 

زمینــه بایــد بــا دقــت و جدیــت انجــام شــود.

                                   فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر: 
        صفحه۴

جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا:

تغذیه در پیشگیری از کرونا 
ــرد  ــه خدابخشــی ف ــر عادل ــای دکت ــه ه توصی
متخصــص تغذیــه و عضــو هیــات علمــی 
ــه   ــان در تغذی ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش

پیشــگیری از کرونــا 
*** وزن خــود را در محــدوده مطلــوب قــرار 
دهیــد، هــم کمبــود وزن و هــم اضافــه وزن و 
چاقــی ریســک ابتــا بــه کرونــا را افزایش می 

دهند.
بــاال  کربوهیــدرات  بــا  غذایــی  مــواد   ***
) نــان لــواش، تافتــون، برنــج ســفید، شــکر، 
شــیرینی، شــربت و نوشــابه( باعــث تضعیــف 
سیســتم ایمنــی مــی شــود، بهتــر اســت از نــان 
ســنگک، نــان جــو، برنــج قهــوه ای و کینــوا 

در رژیــم غذایــی خــود اســتفاده کنیــد.
*** روزانــه حداقــل دو واحــد میــوه و ســه 
ــد. از میــوه هــا و  واحــد ســبزی اســتفاده کنی
ــوع اســتفاده  ــا رنــگ هــای متن ســبزیجات  ب

کنیــد.  
*** روزانــه دو لیــوان شــیر و ماســت کــم 
چــرب اســتفاده کنیــد. ماســت مصرفی ترجیحا 

پروبیوتیــک دار باشــد.
*** روغــن مصرفــی از نــوع کانــوال یا زیتون 

باشد.

ــه  ــی  ک ــار ماه ــا دو ب ــک ت ــه ای ی *** مصــرف هفت
ــی اســتفاده شــود  ــه صــورت کباب ــا ب ترجیح

*** از پــودر کتــان، تخــم خرفــه، گــردو و جوانــه گنــدم 
در رژیــم غذایــی خــود اســتفاده کنیــد.

*** حذف خامه و مارگارین 
*** حذف یا محدود کردن مصرف فست فود
*** حذف یا محدود کردن غذاهای سرخ شده

*** مصــرف کافــی منابــع پروتئیــن ) گوشــت، مــرغ 
،ماهــی، تخــم مــرغ، لبنیــات، حبوبــات و ســویا(

*** مصــرف گوشــت قرمــز بــه حداکثــر هفتــه ای دو 
بــار محــدود شــود

ــن،  ــل، آویش ــه، زنجبی ــذا از زردچوب ــت غ *** در پخ
پونــه کوهــی و ســیر اســتفاده کنیــد

*** روغــن، ادویــه و نمــک را در انتهــای پخت اضافه 
کنید

*** همــراه غــذا از لیموتــرش تــازه یــا آب نارنــج تــازه 
و پیــاز اســتفاده کنید

*** مصــرف یــک تــا دو بــار در هفتــه از آجیــل و 
ــا  مغزه

*** خواب کافی )بین ده شب تا شش صبح(
*** فعالیت فیزیکی )حداقل نیم ساعت در روز(

*** دوری از استرس
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بردسیر

هشدار درخصوص احتمال ورودکرونای هندی به کرمان

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای: »مطلبــی را 
ــه  ــم. ب ــرض بکن ــان ع ــه داوطلب ــم ب میخواه
ــب ریاســت جمهــوری  ــه داوطل آن کســانی ک
میشــوند -حــاال شــروع شــده دیگــر؛ االن مّدتی 
اســت کــه افــراد پی درپــی اعــالم میکننــد کــه 
میخواهنــد شــرکت کننــد- میخواهــم بــه آنها 
بگویم انتظار داریم ســنگینی کار را بدانید؛ شــما 
کــه داوطلــب شــده  اید، بدانیــد چــه چیــزی را 
میخواهیــد بــر دوش بگیریــد، چه بار ســنگینی 
را میخواهیــد بــر دوش بگیریــد؛ ایــن را بدانیــد. 
اگــر دیدیــد میتوانیــد، خیلــی خــب، وارد کارزار 
انتخاباتــی بشــوید؛ اّمــا ایــن جــور نباشــد کــه 
ســنگینی کار را ندانید. اواّلً مشــکالت و مســائل 
اصلی کشــور را بشناســید. مســائل کشــور یکی 
دو تــا کــه نیســت؛ صدهــا مســئله هســت کــه 
از ایــن صدهــا مســئله اقــاّل ده هــا مســئله اش 
ــّم کشــور اســت؛  جــزو مســائل اساســی و مه
اینهــا را بدانیــد، بدانیــد که مشــکل کشــور کجا 
اســت و مســائل کشــور چیســت، برای حــّل آن 
مســائل هــم یــک برنامــه ای و راه حلـّـی داشــته 
باشــید، ولــو اجمالــی؛ حاال نمیگوییــم تفصیلی؛ 
ولــو بــه نحــو اجمــال، یــک راه حلّــی بــرای آن 
داشــته باشــید. مســئله  ی اقتصــاد را بشناســید؛ 
اقتصــاد مهــم اســت. در خــود مســئله ی اقتصاد 
ــی،  ــد ملّ ــی هســت؛ رشــد تولی کارهــای مهّم
رشــد ســرمایه  گذاری ملّــی، تقویــت پــول ملّی، 
مســئله  ی تــورّم و امثــال اینهــا در ذیــل عنــوان 
اقتصــاد اســت. بعــد، مســئله ی امنّیــت کشــور 
کــه مســئله ی بســیار مهّمــی اســت. موضــوع 
آســیب های اجتماعــی کــه یکــی از آن مســائل 
مهــّم کشــور مســئله ی آســیب های اجتماعــی 
اســت. روبــه رو شــدن بــا سیاســتهای پیچیده ی 
ــتها  ــن سیاس ــا ای ــد ب ــما میخواهی ــا؛ ش دنی
مواجــه بشــوید؛ مســئله ی سیاســت خارجــی. 
]همچنیــن[ مســئله ی بســیار مهــّم فرهنــگ. 
ــر  ــه در کشــور چــه خب ــد ک ــد بدانی شــما بای
اســت و چــه انتظــاری هســت و چــه کار بایــد 
انجــام بگیــرد؛ اینهــا را بدانیــد. اگــر می بینیــد 
میتوانیــد ایــن بــار ســنگین و مهــم را بــه دوش 
بگیریــد، بســم اهلل، وارد بشــوید؛ اگــر دیدیــد نــه، 

وارد نشــوید.« ۱۴۰۰/۰۱/۱

بازخوانی توصیه های مقام 
معظم رهبری به کاندیداهای 

ریاست جمهوری 



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال سیزدهم           شماره 478            دو شنبه ششم اردیبهشت  ماه 21400

https://telegram.me/sepehrbrd  

تفاهــم نامــه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیــارد تومان   
بــرای اجــرای ۲ هــزار و ۵۰۰ طــرح اشــتغالزا 
در اســتان کرمــان بین اســتانداری، ســازمان 
مدیریــت برنامه ریــزی، بنیــاد برکــت ســتاد 
اجرایــی فرمــان حضرت امــام )ره( و ســازمان 

جهــاد کشــاورزی منعقد شــد.
اشــتغالزایی  طرح هــای  تفاهمنامه هــای 
بنیــاد برکــت ســتاد اجرایی فرمــان حضرت 
امــام )ره( در اســتان کرمــان بــه مبلــغ ۱۵۰ 
میلیــارد تومان بــه امضــای اســتاندار کرمان 
رســید.همچنین تفاهمنامه ای بین صنعت 
مــس سرچشــمه، اســتانداری کرمــان، بنیاد 
برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام 
)ره( و بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــه 
ــرای  ــرای اج ــان ب ــارد توم ــغ ۵۰ میلی مبل
هــزار و ۲۵۰ طــرح اشــتغالزایی بــه امضــای 

اســتاندار کرمــان رســید.

ــوان  ــدار عن ــن دی ــان در ای ــتاندار کرم اس
کــرد: بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــی  ــای موفق ــام )ره( تجربه ه ــرت ام حض
ــه  ــتغالزا دارد ک ــای اش ــرای طرح ه در اج
نمونه هایــی از آن را در اســتان نیــز شــاهد 

هســتیم.
ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــد ب ــی ون ــی زین عل
راور،  برکــت در شهرســتان های  بنیــاد 
زرنــد، عنبرآبــاد و رودبــار جنــوب و اجــرای 
طرح هــای اشــتغالزایی گفــت: ایجــاد 
اشــتغال های پایــدار و اجتماع محــور از 
دغدغه هــای اساســی اســت کــه بــه حفــظ 
جمعیــت مناطــق و جلوگیــری از مهاجرت 
ــی کمــک  و کاهــش آســیب های اجتماع

ــد. ــری می کن موث
مدیــر کمیتــه تحقیــق و توســعه و نظارت 
ــاد برکــت  ــای اشــتغالزایی بنی ــر پروژه ه ب

ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( 
در دیــدار بــا اســتاندار کرمــان بــه منظــور 
طرح هــای  تفاهمنامه هــای  انعقــاد 
اشــتغالزایی، عنــوان کــرد: بــا پیگیری های 
ــزار طــرح  ــش از ۶ ه ــان بی ــتاندار کرم اس
اشــتغالزایی اجتماع محــور بــرای ســال 
ــاد  ــط بنی ــان توس ــتان کرم ۱۴۰۰ در اس

برکــت اجــرا مــی  شــود.
محســن کالونــدی افــزود: تاکنــون حــدود 
۵۰ مجری و تســهیلگر توســط بنیاد برکت 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( 
ــتغالزایی در  ــای اش ــرای طرح ه ــرای اج ب

اســتان کرمــان جــذب شــده اســت.
وی ادامــه داد: تــا فروردیــن ماه ســال ۱۴۰۰ 
بیــش از ۲ هــزار و ۶۱۰ طــرح اشــتغالزایی 
در اســتان کرمــان محقق شــده کــه زمینه 
اشــتغال بیــش از هفــت هــزار و ۸۰۰ نفــر 

امضای تفاهم نامه ۱۰۰ میلیارد تومانی ایجاد اشتغال در کرمان

مبــارک رمضــان اظهــار داشــت: هــدف مــاه رمضــان صرفــا روزه فقهی 
و خوانــدن قــرآن نیســت ؛ در صورتــی روح مــا تغذیــه خواهــد شــد کــه 
آیــات و معــارف قــرآن را هضــم و درک کنیــم. ســه ویژگــی نــزول قرآن 
، وجــوب روزه داری در ایــن مــاه و وجــود لیلــه القــدر باعــث تمایــز مــاه 

مبــارک رمضــان از دیگــر مــاه هــا شــده اســت. 
وی بیــان داشــت: اهمیت هــر کاری را بایــد با نقش و ارزش آن ســنجید. 
اهمیــت کار تعلیــم و تربیــت و معلمی بــه اندازه ای اســت که ســاختن و 

هدایــت یــک فــرد مســاوی زنــده کردن همــه افــراد جامعه اســت.
امــام صــادق)ع( در ایــن خصــوص فرمــوده انــد: منظــور از زنــده کــردن 
ــه راه  ــی را ب ــرورش اوســت، اگــر کســی جوان ــرد, هدایــت و پ یــک ف
درســت، هدایــت کنــد و وظیفــه انســان ســازی را بر عهده بگیــرد، مثل 
ایــن اســت کــه همــه دنیــا را زنــده کــرده اســت. پــس منظــور از زنــده 

کــردن, پــرورش و هدایــت کــردن اســت.
امــام جمعه بردســیر، تجلیل از صاحبان تعلیــم و تربیت را امــری ضروری 
دانســت و افــزود: جایــگاه مقــام معلــم در آموزه های دینی ما بســیار رفیع، 
ارزشــمند و قابــل  احتــرام اســت زیــرا معلمی پایــه و اســاس تعالی جامعه 

هــم از لحــاظ تربیتی و هم از لحاظ پیشــرفت اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بزرگداشــت مقام معلــم فرصت ارزشــمندی برای 
ارج نهــادن و قدرشناســی از زحمــات معلمــان اســت و ایــن اقــدام باعــث 
افزایــش انگیــزه دســت انــدرکاران علــم و علــم آمــوزی و ارتقای کیفیت 

تعلیــم و تربیــت می شــود.
در پایــان، حجــت االســام کرمانــی با اشــاره بــر اهمیت کار معلمــان در 
ایام شــیوع بیمــاری کرونا، گفت: معلمان عزیز یکی از اقشــاری هســتند 
کــه در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا بــا تحمــل دشــواری های مختلــف 
کاس هــای درس را زنــده نگه داشــته و جریــان تعلیــم  و تربیــت را حفظ 
نمودنــد ولــی به شایســتگی دیــده نشــده و تجلیل نگردیدنــد و بایــد در 

ســال جــاری بــه ایــن قشــر محتــرم توجه بیشــتری شــود.

اهمیت هر کاری را باید با نقش 
و ارزش آن سنجید

ــتقیم در  ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه ص ب
اســتان کرمــان را فراهــم کــرده اســت.

مدیــرکل امور زنــان و خانــواده اســتانداری، 
ــرح  ــتای ط ــا را در راس ــن تفاهمنامه ه ای
جهــش حرکت ویــژه اشــتغال زنــان خانوار 

در مناطــق روســتایی عنــوان کــرد.

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفت: 
ــه  ــی ۵ مرحل ــان ط ــارک رمض ــاه مب در م
ــدان و  ــن نیازمن ــتی بی ــته های معیش بس
ــان  ــا در اســتان کرم آســیب دیدگان از کرون

ــد شــد. ــع خواه توزی
ــارس از کرمــان،  ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
جمــع  در  معروفــی  حســین  ســردار 
ــا قدردانــی از همراهــی ملــت  خبرنــگاران ب
ایــران در حــوزه کمک هــای مؤمنانــه اظهــار 
کــرد: پــس از فرمــان مقــام معظــم رهبــری 
ــرارگاه  ــات، ق ــش مواس ــوص رزمای در خص
خدمــات اجتماعی امام حســن مجتبــی )ع( 
را در اســتان تشــکیل دادیــم و توفیق یافتیم 
طــی ۹ مرحلــه ۴۰۲ هــزار بســته معیشــتی 
ــایی  ــه شناس ــواری ک ــزار خان ــن ۶۲ ه بی
ــارد  ــه ۱۳۱ میلی ــم ک ــع کنی ــدند، توزی ش
ــت. ــوده اس ــته ها ب ــن بس ــان ارزش ای توم

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان عنوان 

کــرد: ســال گذشــته توفیــق یافتیــم 
در قالــب خدمــات اجتماعــی جبهــه 
ــروژه  ــزار و ۸۰۱ پ ــامی، ۳ ه ــاب اس انق
ــغ  ــا مبل ــی و اشــتغالزایی ب محرومیت زدای

ــم. ــام دهی ــان انج ــارد توم ۶۹ میلی
وی افــزود: در ســال جــاری در ادامــه کمک 
مومنانــه با دســتور رهبــری و فرمانــده کل 
ــه قطــع زنجیــره  ســپاه هــم در کمــک ب
ــا در طــرح شــهید ســلیمانی و هــم  کرون
ــه از اول ســال تاکنــون ۳۰  کمــک مومنان
هزار بســته معیشــتی بین آســیب دیدگان 

از کرونــا توزیــع شــده اســت.
ــه  ــن ب ــرد: از ای ــان ک ــی خاطرنش معروف
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه در م ــد ۵ مرحل بع
ــم کــه  ــع بســته های معیشــتی داری توزی
دوم اردیبهشــت همزمــان بــا ســالروز 
ــاه  ــه م ــپاه، نیم ــنامه س ــیس اساس تأس
ــالرزو  ــت س ــان، ۱۷ اردیبهش ــارک زم مب

ــی قــدر و  تأســیس بســیج ســازندگی، لیال
ــا هماهنگــی همــه رده هــای  عیــد فطــر ب
حمایتــی به صــورت قرارگاهــی بــرای مــردم 
توزیــع می کنیــم ضمــن اینکــه غــذای گرم 
به طــور ویــژه در نیمــه مــاه مبــارک رمضــان 

و شــب های قــدر توزیــع می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد کمک های 
ــح  ــاوت اســت، تصری ــه امســال متف مومنان
کــرد: یکــی از برنامه هــا در حــوزه آزادی 
ــم غیرعمداســت و اشــتغال  ــان جرای زندانی
امســال خواهــد  برنامه هــای جــدی  از 
ــود، حــوزه آب شــرب و بهداشــتی یکــی  ب
ــزو   ــان ج ــتان کرم ــم اس ــات مه ازموضوع
برنامه هــای ویــژه اســت و حــوزه ازدواج 
ــی  ــای فرهنگــی و اجتماع آســان و حوزه ه
در دســتور کار داریــم کــه امیدواریــم در 
ســال ۱۴۰۰ بتوانیــم بــا یــک جهــش و کار 
قرارگاهــی بتوانیــم کارهــای بزرگــی انجــام 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر گفت: ســرمای 
ــات  ــزارع و باغ ــار م ــه ۱۳۰۰۰ هکت ــاه جــاری ب ــن م فروردی

بردســیر تــا ۶۰ درصــد خســارت زد.
ســبک خیــز تشــریح کــرد: شهرســتان بردســیر بــا ســطح 
زیرکشــت زراعــی و باغــی بیــش از ۳۶ هــزار هکتــار در تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی نقــش مهمــی ایفا مــی کنــد و باغات 
پســته، گــردو، بــادام، گل محمــدی و ســایر درختــان مثمــر 
در ایــن شهرســتان در مجمــوع ســالیانه بیــش از ۳۵ هــزار 
تــن محصــوالت باغــی تولیــد و روانــه بــازار مصــرف اســتانی 

و کشــوری مــی کنــد.
ــا در اســفندماه،  ــزود: در نتیجــۀ افزایــش دم وی در ادامــه اف
درختــان بیــدار و شــروع رشــد آنهــا آغــاز شــد و بعضــاً در 
فروردیــن مــاه شــکوفه داشــتند کــه بــا اســتقرار تــودۀ هــوای 
ســرد کــه نتیجــۀ آن افــت دمــا در شــب هــای ۱۵، ۱۶، ۱۷ 
و ۱۸ فروردیــن مــاه جــاری بــود، باعــث آســیب بــه باغــات 

ســطح شهرســتان بــه ویــژه در نواحــی مرتفــع شــد.
ســبک خیــز تصریــح کرد: بــا توجــه بــه بازدیدها و گزارشــات 
کارشناســان مدیریــت جهاد کشــاورزی شهرســتان از مــزارع 
و باغــات طــی چنــد روز گذشــته مشــخص شــد در مجمــوع 
از ۳۰۵۰ هکتــار باغــات گــردوی شهرســتان بیــش از ۲۸۰۰ 
ــده و در  ــور متوســط  ۶۰ درصــد آســیب دی ــه ط ــار ب هکت
مجمــوع بــه بیــش از ۳۰۲۴ تــن از محصــول گــردوی ایــن 
شهرســتان به مبلــغ ۲۷۲۱ میلیارد ریال خســارت وارد شــده 

اســت.
وی افــزود: همچنیــن از ۳۰۸۶ هکتار باغات پســته در ســطح 
شهرســتان بیــش از ۲۵۰۰ هکتــار آن بــه طــور متوســط ۷۰ 
درصــد خســارت دیــده کــه نتیجــۀ آن کاهــش بیــش از ۷۲۸ 
تنــی پســته در ســال جــاری بــا بــرآورد ۱۰۹۲ میلیــارد ریالی 

اســت .
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بردســیر بــا بیــان اینکــه 
بردســیر در تولیــد گل محمــدی رتبــه اول در ســطح اســتان 
کرمــان و رتبــۀ دوم در ســطح کشــور را دارد، گفت: در مجموع 
بــه ۳۰۰۰ هکتــار ســطح زیرکشــت گل محمــدی  ۶۰ درصد 
خســارت وارد شــده و بــا کاهــش ۴۵۰۰ تنــی محصــول روبــه 
رو هســتیم و بــرآورد مــی شــود بیــش از  ۵۰۰ میلیــارد ریــال 

بــه ایــن بخــش خســارت وارد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه خســارت ۶۰ درصــدی ســرما بــه درختــان 
ــن  ــه ای ــی خســارت ســرما ب ــرآورد ریال ــزود: ب هســته دار اف
ــا افــت  ــال اســت و ب ــارد ری ــر ۵۴۰ میلی بخــش رقمــی براب
دمــا همچنیــن بیــش از ۴۵ درصــد مــزارع گندم شهرســتان 
بردســیر آســیب دیــده و بــا کاهــش ۶۷۰۰ تنــی گنــدم در 

ســال جــاری مواجــه خواهیــم بــود .
ســبک خیــز تصریــح کــرد: در مجمــوع از ۱۴ هــزار و ۴۲۲ 
ــار  ــزار و ۵۰۰ هکت ــات شهرســتان ۱۰ ه ــار ســطح باغ هکت
ــده  ــه ش ــاه مواج ــن م ــرمازدگی فروردی ــارت س ــا خس آن ب
کــه نتیجــۀ آن کاهــش ۱۹ هــزار و ۲۷۲ تنــی از محصــوالت 
باغــی شهرســتان و خســارت معــادل ۵۵۷۹ میلیــارد ریالی به 

باغــداران وارد شــده اســت.

سرمای بهاره به ۱۳۰۰۰ 
هکتار مزارع و باغات 

بردسیر خسارت زد

حجت االسالم  واملسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر:

ــم. دهی
ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــر از همــه مســؤوالن، نهادهــای  ــا تقدی ب
انقابــی، خیــران و مــردم ابــراز امیــدواری 
کــرد در ســال ۱۴۰۰ بیشــتر کمک هــای 
خــود را ارائــه دهنــد تــا بتوانیــم خدمــات 

بیشــتری بــه مــردم انجــام دهیــم.

صنعت ساختمان سازی

بیش از ۱۸میلیارد تومان برای درمان 
مددجویان کرمانی هزینه شد

امالک وقفی آموزش و پرورش کرمان 
ساماندهی می شود

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
ــگاه و نقــش  ــه جای ــا اشــاره ب ــان ب کرم
ــی جامعــه  ــات در تعال تاثیرگــذار موقوف
گفــت: امــاک وقفی آمــوزش و پــرورش 
کرمــان بــا گفــت و گــو و تعامل بــزودی 

ــود. ــاماندهی می ش س
حجــت االســام علــی جالــی در دیــدار 
بــا مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــته در  ــال های گذش ــزود: س ــان اف کرم
رونــد اجــاره بها مشــکاتی وجود داشــته  
کــه امیدواریــم بــا تفاهــم حــل و فصــل 

شــود.
ــاف در  وی یکــی از اهــداف ســازمان اوق
ــی از  ــوق دادن بخش ــاری را س ــال ج س
ثمــره وقــف بــه ســمت فعالیــت هــای 
ــح  ــام و تصری ــی اع ــی و پرورش آموزش
کــرد: مشــکات امــاک تحــت مدیریت 
آمــوزش و پــرورش در آینــده ای نزدیــک 

حــل و فصــل خواهــد شــد.
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــوزش،  ــان اینکــه آم ــا بی ــز ب ــان نی کرم

ــت  ــه اس ــی جامع ــی و اساس ــن اصل رک
اظهــار داشــت: چنانچــه اماکــن آموزشــی 
بــا مشــکل مواجــه باشــند بــه طــور قطع 
بخــش خطیــر آمــوزش نیــز بــا مشــکل 

ــد. ــد ش ــه خواه مواج
احمــد اســکندری نســب، اضافــه متــراژ، 
ــن  ــی اماک ــا را در برخ ــاره به ــره، اج پذی
ــرورش از  ــوزش و پ ــت آم ــت مدیری تح
ــوط دانســت  ــای مرب ــن چالش ه مهم تری
ــب  ــات موج ــن معض ــل ای ــت: ح و گف

ــود. ــی ش ــوزش م ــد آم ــریع در رون تس

کشف دو انبار احتکارتجهیزات 
پزشکی و موادغذایی در شهر  کرمان 

ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و تجــارت اســتان کرمــان در راســتای رســیدگی بــه 
گزارشــات واصلــه بــه ســتاد خبــری ایــن ســازمان مبنــی 
بــر احتــکار یــک انبــار لــوازم پزشــکی و یــک انبــار مــواد 
غذایــی  بازرســان وکارشناســان معاونــت بازرســی ونظارت  
بــا  هماهنگــی هــای  اداره کل تعزیــرات حکومتــی و 
پلیــس اقتصــادی بــه آدرس هــای گــزارش شــده مراجعــه 
ومشــخص شــد صاحبــان ایــن دو انبار بمنظور ســودجویی  
اقــان دو انبــار را در ســامانه جامــع انبارهــا ثبــت نکــرده 
بودنــد  کــه تخلــف احتــکار محــرز  گــزارش های بازرســی 
هــر دو انبــار تکمیــل و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 
تعزیــرات حکومتــی جهــت صــدور واجــرای حکــم ارســال 
ــوی پلمــپ  ــا اطــاع ثان ــس از صورتجلســه ت ــار پ ودوانب
شــدند الزم بــه ذکــر اســت مبلــغ ریالــی پرونــده هــا بیش 

از ۱۰ میلیــارد ریــال مــی باشــد.
کشف انبار احتکار کاال در یکی از 

مدارس غیردولتی کرمان
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــت بازرس ــان  معاون ــان بازرس ــتان کرم ــارت اس و تج
ونظــارت ســازمان صمــت درپــی رســیدگی بــه گزارشــات  
ــر وجــود انبــارکاال در  مردمــی واعــام گزارشــی مبنــی ب
ــهر  ــطح ش ــع در س ــی واق ــر دولت ــدارس غی ــی از م یک
ــن  ــواد شــوینده  درای ــواع کاال و م ــداری ان ــان و نگه کرم
ــه اتفــاق پلیــس  انبــار بازرســان وکارشناســان ســازمان ب
ــس از   ــه  وپ ــده مراجع ــزارش ش ــه آدرس گ ــادی ب اقتص
ــد پســتی  ــه و اســتعام  ک ــای صــورت گرفت بررســی ه
مشــخص گردیــد انبــار بــه صــورت غیــر قانونــی فعالیــت 
دارد بــا اخــذ مجــوز ورود بــه ایــن انبــار کاالهایــی همچون 
رب گوجــه فرنگــی یــک کیلویــی و تــن ماهــی ۱۸۰گرمی 
در مــارک هــای مختلــف و کنســرو در مارکهــای مختلــف  

و انــواع مایــع ظرفشــویی یــک لیتــری و چهــار لیتــری
ــددی و کیســه  ــدی ۲۴ع ــودر لباسشــویی دربســته بن  پ
هــای ۱۰کیلویــی در مارکهــای مختلــف بــدون ثبــت در 
ســامانه انبارهــا و بــدون مجوزهــای فعالیــت انبــار موجــود 
ــرداری و  ــار صــورت ب ــوده  تمامــی کاالی موجــود درانب ب
صورتجلســه و بــا دســتور قاضــی درب انبــار فــوق الذکــر 
تــا صــدور واجــرای حکــم پلمــپ و پرونــده ایــن انبــار پس 
ازتکمیــل بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی ارســال گردیــد

ــان  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
گفــت: طــی ســال ۹۹ بیــش از ۱۸ میلیــارد 
درمانــی  هزینه هــای  صــرف  تومــان 
مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 
و خانواده هــای نیازمنــد ایــن اســتان شــده 

ــت. اس
بــه گــزارش ایرنــا، یحیــی صادقــی بــا اعام 
ــن  ــزود: ای ــا اف ــانه ه ــه رس ــب ب ــن مطل ای
ــف  ــرفصل های مختل ــرد در س ــه ک هزین
ازجملــه درمــان ســوءتغذیه کــودکان و 
ــن  ــای تأمی ــق بیمه ه ــاردار، ح ــادران ب م
ــاران  ــان بیم ــان، درم ــی مددجوی اجتماع
خــاص و صعب العــاج و تــرک اعتیــاد 
ــده  ــد انجام ش ــراد نیازمن ــان و اف مددجوی

ــت. اس
ــردی  ــت های راهب ــی از سیاس ــی یک صادق
کمیته امــداد را تقدم پیشــگیری بــر درمان 
ــه  ــار داشــت: ب ــان دانســت و اظه مددجوی
ــا انجــام  ــداد ب ــه ام ــن منظــور کمیت همی
خدمــات غربالگــری تــاش می کنــد تــا از 
بــروز بیماری هــا در بیــن مددجویــان تحت 

حمایــت پیشــگیری کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه چهارهــزار و ۸۴۴ بیمــار 
ــان  ــتان کرم ــاج در اس ــاص و صعب الع خ
ــتند  ــداد هس ــه ام ــت کمیت ــت حمای تح
ــوع  ــته درمجم ــال گذش ــی س ــزود: ط اف
بیــش از ۲میلیــارد تومان بــرای درمــان این 

بیمــاران هزینــه شــده اســت.
وی ادامــه داد: کمیتــه امــداد به تنهایــی 

ــن  ــی ای ــی پرداخــت هزینه هــای درمان توانای
بیمــاران را نــدارد و بــرای تأمیــن هزینه هــای 
ــد کمک هــای  ــن بیمــاران نیازمن ــی ای درمان

خیــران اســت.
ــه  ــه از هزین ــداد در ادام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــان  ــون توم ــارد و ۵۸۵ میلی ــک میلی کــرد ی
بــرای درمــان ســوءتغذیه  هفــت هــزار و 
۹۲۶ کــودک مبتابــه ســوءتغذیه طــی 
ســال گذشــته در اســتان خبــر داد و گفــت: 
همچنیــن طــی ایــن مــدت پنــج میلیــارد و 
۴۶۹ میلیــون تومــان بــرای درمان ســوءتغذیه 
ــوءتغذیه در  ــار س ــادر دچ ــزار و ۲۲۳ م ۱۲ ه

ــه شــده اســت. اســتان هزین
وی بیــان کــرد: همچنیــن طــی ســال 
ــان  ــون توم ــارد و ۴۵۷ میلی گذشــته ۹ میلی
بابــت حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی  چهــار 
ــوار  هــزار و ۸۱۱ نفــر از زنــان سرپرســت خان
و مجریــان طرح هــای اشــتغال کمیتــه امــداد 

پرداخت شــده اســت.

مدیر کل کمیته امداد امام )ره( استان کرمان:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر: 

توزیع بسته های معیشتی طی ۵ مرحله در ماه مبارک رمضان در کرمان

بــا روند شــیب تنــد ســاخت و 
ســاز در اکثــر مناطــق شــهری 
ــش   ــت افزای ــتایی جه و روس
مقاومــت ســاختمانها در برابــر 
حــوادث طبیعــی بویــژه زلزلــه 
های شــدید 6 ریشــتربه بــاال ، 
ایــن نشــریه در راســتای تنویر 
ــدس  ــی از مهن ــکار عموم اف

نظامــی کارشــناس ســاختمان و دارای مــدرک کارشناســی عمــران 
و گذرانــدن دوره هــای ویــژه کاربــردی در امــور ســاختمان مطالبــی 
را جهــت تحکیــم و تقویــت ســاختمان ازابتــدا بیــا ن مــی کنــد کــه 
دربخــش اول بــه نحــوه خاکبــرداری و مســائل مربوط بــه آن پرداخته 

اســت کــه باهــم مــی خوانیــم .
 بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون صنعــت ســاختمان ســازی، در دنیــا 
ســعی مــی گردد ســازه های مقــاوم، شــکیل، اقتصــادی و... بنــا گردد 
کــه ایــن مهم خــود مبحثی پیچیــده و بــزرگ می باشــد. امــا در حال 
حاضــر بحــث پیــش رو پرداختــن بــه ســاخت ســاختمان هــای بتنی 
کــه در ســال های اخیــر رشــد فزاینــده ای خصوصــآ در شهرســتان 
هــا داشــته و متاســفانه نظــاره گــر آن هســتیم عمــوم آحــاد جامعــه 
ــه دلیــل عــدم آگاهــی کافــی و  ــا پرداختــن هزینه هــای گــزاف ب ب
رعایــت نکــردن اســتاندارد هــا زمــان اجرا متوجه نیســتند چــه عواقب 
خطرناکــی مــی توانــد  »ماننــد زلزلــه دلخــراش بــم« در انتظارشــان 
باشــد. البته بســی جای تاســف اســت کــه تعــداد زیادی از مهندســین 
ناظــر بــه وظیفــه اساســی و اصلی خویــش عمل نمــی نمایند. لــذا با 
ایــن فــرض که جهــت ســاخت ســازه، مراحل اولیــه از قبیــل تحویل 
زمیــن، نقشــه بــرداری و پیــاده کــردن محــدوده آن، ترســیم پانهای 
معمــاری، گرفتــن مجــوزات الزم و... صورت پذیرفتــه از مراحل ثانویه، 
بســتر، خاکبــرداری، شــفته ریــزی، نــوع شــالوده  »پــی« کــه خیلــی 

گســترده، اساســي و... بحــث را بــه پایــان مــی بریــم.
الــف: بســتر: بــه محلــی اطــاق مــی گــردد کــه مقــرر اســت ســازه 
بــر روی آن احــداث گــردد لــذا در زمینــه بســتر مرحلــه اول شناســایی 
خــاک و شــناخت منشــأ آن در محــل بــه همــراه رفتــار و خــواص 
فیزیکــی آن در آزمایشــگاه بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد در نهایت 
ــج شــناخت  ــری ســازه، بارهــای وارده و... و نتای ــوع کارب براســاس ن
خــاک محل نقشــه های فنی و اجرایی توســط مهندســین محاســب 

طراحــی مــی گــردد.
ب( خاکبــرداری: منظــور از خاکبــرداری کلیه عملیاتی اســت که برای 
برداشــتن خاکهــای محوطه، گودبــرداری و پی کنــی در زمین طبیعی 
انجــام می شــود قبــل از خاکبــرداری بایــد کروکی محل خاکبــرداری 
دقیقــا تهیــه و تــا عمقــی کــه طبقــه نقشــه هــا معیــن شــده اســت 
انجــام شــود قبــل از تاییــد محــل خاکبــرداری توســط ناظر مســتقیم 
ــرداری  ــل خاکب ــدار مح ــد. در کل ج ــی باش ــوع م ــی ممن ــی کن پ
بایســتی قائــم و چنانچــه جنــس زمیــن اقتضــا کنــد که جــدار محل 
ــری از  ــرای جلوگی ــا ب ــد ی ــه صــورت شــیروانی در آی ــرداری ب خاکب
ریــزش چــوب بســت نشــود مجــوز الزم از ســوی ناظــر ضــروري 
مــی باشــد. کــف محــل خاکبــرداری بایــد صــاف و همــوار باشــد و 
در صــورت لــزوم بــرای تقســیم فشــار طبــق نقشــه هــای اجرایــی 
بایــد قشــری از ماســه بــه ضخامت تــا 5 ســانتیمتر ریختــه و کوبیده 
شــود قبــل از گــود بــرداری بــرای جلوگیــری از نفــوذ آب بــه داخــل 
محــل خاکبــرداری در صورت لــزوم گودالــی دور از محل خاکبــرداری 
بــرای تخلیــه آب احــداث شــود البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه زمین 
خاکبــرداری شــده داراي خــاک دســتی نباشــد در ایــن حالت بایســتی 
بــا احــداث چــاه از قشــر خاک دســتی عبــور کــرد و بــه زمین طبیعی 
رســید تــا بتــوان عمــل شــفته کــردن را براســاس طــول و عــرض و 
ارتفــاع محاســبه شــده انجــام داد لــذا پــس از بحث شــفته به مبحث 

اساســي و عمــده شــالوده یــا پــی مــی پردازیــم.         ...ادامــه دارد

کرمانــی  االســام  حجــت 
امــام جمعــه بردســیر در جلســه 
شــورای آمــوزش و پــرورش 
عنــوان کــرد: اهمیــت هــر 
ــا نقــش و ارزش  ــد ب کاری را بای
ــام  ــت االس ــنجید. حج آن س
کرمانــی امــام جمعه بردســیر، در 
ابتــدا ضمــن تبریــک حلــول ماه 

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: 

جلوگیری از تعطیل ماندن واگن سازی 
زرند و بیکار شدن 27۰ کارگر

ــد و حمایــت هــای  ــا ورود دادســتان زرن ب
ــد،  ــال "تولی ــده در س ــام ش ــی انج قضای
پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا" از تعطیل 
مانــدن کارخانــه واگن ســازی زرنــد و بیکار 
شــدن ۲۷۰ نفــر کارگــر جلوگیــری شــد.

حجــت االسام"اســماعیل بلــوچ زاده" 
دادســتان زرنــد در ایــن رابطــه گفــت: بــا 
اقــدام بــه موقــع دادســتانی، طی برگــزاری 
جلســات متعــدد پــس از ۱۵ روز تعطیلــی 
ــدن  ــکار ش ــازی و بی ــن س ــرکت واگ ش
حــدود ۲۷۰ نفــر کارگــر، مشــکات ایــن 
ــوق  ــش حق ــن افزای ــع و ضم ــد رف واح
کارگــران ایــن مجموعــه از تــداوم تعطیلی 

ــری شــد. آن جلوگی
 وی بــا اشــاره بــه مشــکات واگــن 
ســازی زرنــد بیــان کــرد: در راســتای 
احقــاق حقــوق عامــه و حمایــت از تولیــد 
و در راســتای منویــات رهبــر معظــم 
انقاب)مدظلــه العالــی( و تأکیــدات رییس 
ــم داد چــرخ  ــه اجــازه نخواهی ــوه قضائی ق

ــود . ــف ش ــتان متوق ــد در شهرس تولی
دادســتان زرنــد ضمــن بیــان ایــن مطلــب 
کــه بــا رونــق تولیــد، تمامــی شــاخص های 
ــکاری،  ــرخ بی ــورم، ن ــه ت ــادی از جمل اقتص
رشــد اقتصــادی و ... تحــت تأثیــر قــرار مــی 
گیــرد، عنــوان کــرد: در شهرســتان زرنــد به 
عنــوان یکــی از قطــب های صنعتی اســتان، 
الزم اســت پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی ها 
در خصــوص تولیــد هــر چــه بیشــتر مــورد 

توجــه قــرار گیــرد .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت:

استرداد زمین 2۰ میلیارد تومانی در کرمان
ــی از  ــاون یک ــان بازداشــت مع ــرد: در جری ــام ک ــان اع ــتان کرم اداره کل بازرســی اس
ادارات کل اســتان، زمیــن ۲۰ میلیــارد تومانــی کــه متهــم بــه  صــورت غیرقانونــی بــه نام 

مــادر همســرش کــرده بــود، مســترد شــد.
بــه گــزارش دریافتــی سه شــنبه ایرنــا، همچنیــن براســاس اعــام بازرســی کل اســتان 
کرمــان، در جریــان بازرســی از معاونــت یکــی از ادارات کل، فــردی کــه طــی مدت چهار 
ســال بــا فریــب متقاضیــان از آن هــا رشــوه دریافــت می کــرده را معرفــی کــرده و وی 
بازداشــت شــده اســت.این فــرد بیــش از ۹۰۰ میلیون تومــان از متقاضیان رشــوه دریافت 

کــرده اســت.

ضربه پاسداران گمنام امام زمان 
)عج( به باند بزرگ قمار

پاســداران گمنــام امــام زمــان )عــج( در ســازمان اطاعــات ســپاه، یــک 
بانــد بــزرگ قمــار را در مشــهد شناســایی و متاشــی کردنــد.

ــام  ــام ام ــداران گمن ــاش پاس ــا ت ــارس، ب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
زمــان )عــج( در ســازمان اطاعــات ســپاه اســتان خراســان رضــوی، در 
راســتای مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه، یــک بانــد بــزرگ قمــار در 
شــهر مشــهد مقــدس بــا گــردش مالــی باالیــی معــادل چنــد میلیــارد، 

شناســایی و متاشــی شــد.
ــر از  ــداد ۸۰ نف ــار و تع ــد قم ــی بان ــده اصل ــه ۱۸ گردانن ــن رابط در ای
ــتند،  ــت داش ــد فعالی ــن بان ــاز در ای ــوان قمارب ــه عن ــه ب ــرین ک مباش
دســتگیر و تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.همچنین از تعــداد ۱۰ 
ــار، مشــروبات  ــد، آالت و ادوات قم ــن بان ــت ای ــتقرار و فعالی ــکان اس م
ــه و  الکلــی، مــواد مخــدر، دســتگاه هــای کارتخــوان فروشــگاهی، رایان

ــد. ــط ش ــف و ضب ــی کش ــات جنگ ــری مهم ــز مقادی نی
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حکومت  جهانی عدالت

مهدویت از دیدگاه نهج البالغه
در عصری که جهالت مدرن، عالم و آدم را به سراشیب سقوط 
نزدیک نموده و بی عدالتی، ستم ساالری، معنویت ستیزی، 
اخالق گریزی و هزاران فاجعه هولناک دیگر در جهان بیداد می 
کنند و آینده بشر هر روز تاریک تر شده، وحشت و ناامیدی رو 
به افزایش است، بحث از مهدویت از هر زاویه که انجام شود 
در حقیقت بحث از نویدها، سعادت ها، شادکامی ها، پیروزی 
معنویت، اخالق، عدالت، تقوا، ترسیم آینده درخشان برای بشر 
و از جمله خواست های الهی و انسانی است. بنابراین، بحث و 
تحقیق درباره حضرت مهدی)علیه السالم( از ضروری ترین و 
مهم ترین رسالت های دین پژوهان در عصر کنونی محسوب می 
شود. و چون نام نهج البالغه برای همگان، بخصوص نسل پویا و 
نواندیش و جوان، زیبا و دل انگیز است، طرح بحثی تحت عنوان 
»مهدی )عج( و مهدویت از دیدگاه نهج البالغه« ضروری می 
نماید و برای عاشقان حضرت مهدی )عج( مفید و پرجاذبه 
خواهد بود.نوشته حاضر سعی نموده است تا جلوه ای از سیمای 

پر فروغ حضرت مهدی)عج( را در آینه نهج البالغه نشان دهد.

مهدویت و استمرار خالفت الهی
از جمله مسائل مهم و اساسی در بحث مهدویت، جریان خالفت 
الهی است; زیرامسئله خالفت الهی در زمین، که خدای سبحان 

ِّی َجاِعٌل فِی األَرِْض َخلِیَفًة( )بقره: 30( در قرآن کریم فرمود:)إِن
همچون داستان سفینه نوح و یا کشتی حضرت موسی و 
خضر)علیهما السالم( و مانند آن ها نیست که یک موضوع 
شخصی و معینی بوده و سپری شده باشد، بلکه جریان خالفت 
یک فیض متصل و فوز مستمر است که از اول با اندیشه دوام و 
انگیزه استمرار طرح شده است، به گونه ای که اصل خالفت از 
قلمرو نبّوت و رسالت فراتر رفته و به امامت رسیده است. به این 
دلیل، در بحث مهدویت، جریان استمرار خالفت الهی در زمین از 
مباحث ظریفی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت.

از این رو، در نهج البالغه در بحث ضرورت حجت در عالم، 
بر عنصر خالفت الهی در زمین تکیه شده است و حضرت 
امیرمؤمنان)علیه السالم( در کالم مبسوطی در این باره می 
فرماید: »اللّهمَّ بلی، التخلوا االرُض ِمن قائم ِلِّ بحجة، اِّما ظاهراً 
مشهوداً و اّما خائفاً مغموراً، لئال تبطل حجُج الِّ و بّیناتُه. و کم ذا؟ 
و أین اولئَک؟ اولئک و الِّ االقلّوَن عدداً و االعظموَن ِعنَدالِّ قدراً. 
یحفُظ اّل بِهم ُحَجُته و بّیناته... اولئَک خلفاءُ الِّ فی ارِضه و الّدعاُة 
الی دینه. آه! آه! شوقاً الی رؤیتهم.« حضرت در این فراز نورانی، 
که بخشی از کالم مبسوط ایشان است، می فرماید: آری خداوندا، 
زمین هیچ گاه از حجت الهی که برای خدا با برهان روشن قیام 
کند، خالی نیست، یا آشکار و شناخته شده است، یا بیمناک و 
پنهان، تا حجت خدا باطل نشود و نشانه هایش از میان نروند، 
تعدادشان چقدر است؟ و در کجا هستند؟ به خدا سوگند که 
تعدادشان اندک است، ولی نزد خدا بزرگ مقدارند که خداوند به 
وسیله آنان، حجت ها و نشانه های خود را نگاه می دارد... آن ها 
جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. 

آه، آه! چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم.

 آیه  154 سوره آل عمران :
سپس )خداوند( بعد از آن اندوه آرامشی )به صورت( خواب سبکی بر شما 
فرو فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی )تنها( در فکر جان خود 
بودند و در باره خدا گمان های ناروا همچون گمان های )دوران( جاهلیت 
می بردند، می گفتند آیا ما را در این کار اختیاری هست؟ بگو سر رشته کارها 
)شکست یا پیروزی( یکسر به دست خداست آنان چیزی را در دل هایشان 
پوشیده می داشتند که برای تو آشکار نمی کردند می گفتند اگر ما را در این 
کار اختیاری بود )و وعده پیامبر واقعیت داشت( در اینجا کشته نمی شدیم 
بگو اگر شما در خانه های خود هم بودید کسانی که کشته شدن بر آنان 
نوشته شده قطعا )با پای خود( به سوی قتلگاه های خویش می رفتند و )اینها( 
برای این است که خداوند آنچه را در دل های شماست )در عمل( بیازماید و 

آنچه را در قلب های شماست پاک گرداند و خدا به راز سینه ها آگاه است.
1- منظور از دو واژه  »امنه« و  »نعاسا« چیست؟

الف( کلمه  »امنه« به معنای آرامش خاطر از جهت داشتن امنیت است و 
کلمه  »نعاسا« به معنای گرم شدن پلک چشم و سست شدن بدن قبل از 
خواب رفتن است که در حقیقت خوابی است و در فارسی آن را چرت زدن 

می گوییم.
ب( بنابراین که کلمه  »امنه« به معنای امنیت باشد معنای آیه این می شود: 
خدای تعالی پس از مبدل کردن اندوهتان به اندوهی دیگر، امنیتی بر شما 

نازل کرد که دنبالش خواب بر طایفه ای از شما مسلط شد.
2- آیه شریفه به کدام ماجرای جنگ احد اشاره دارد؟

شب بعد از جنگ احد، شب دردناک و پر اضطرابی بود. مسلمانان پیش 
بینی می کردند که سربازان فاتح قریش بار دیگر به مدینه بازگردند و آخرین 
مقاومت مسلمانان را در هم بشکنند و شاید جسته و گریخته خبر تصمیم 
بت پرستان به بازگشت، نیز به آنها رسیده بود مسلما اگر باز می گشتند 

خطرناکترین مرحله جنگ رخ می داد.
در این میان مجاهدان راستین و توبه کنندگانی که از فرار احد پشیمان 
شده بودند و به لطف پروردگار اعتماد داشتند و به وعده های پیغمبر نسبت 
به آینده دلگرم و مطمئن بودند، در میان این اضطراب و وحشت عمومی 
خواب آسوده و آرام بخشی داشتند، در حالی که لباس جنگ در تن آنها بود 
و سالح در کنار آنها قرار داشت. اما منافقان و افراد ضعیف االیمان و ترسو 
در میان انبوهی از افکار ناراحت کننده، تمام شب را بیدار ماندند و بدون اینکه 
بخواهند، برای مؤمنان حقیقی پاسداری کردند. آیه فوق ماجرای آن شب را 
تشریح می کند و می گوید: »سپس بعد از آن همه غم و اندوه روز احد، 
آرامش را بر شما نازل کرد.« این آرامش همان خواب سبکی بود که جمعی 
از شما را فرا گرفت، اما جمع دیگری بودند که تنها به فکر جان خود بودند و 
به چیزی جز نجات خویش نمی اندیشیدند و به همین جهت آرامش را به 

کلی از دست داده بودند.
3- براساس آیه شریفه یکی از آثار مهم ایمان چیست؟

یکی از آثار مهم ایمان این است که مؤمن حتی در زندگی این جهان آرامش  
لذت بخشی دارد که افراد بی ایمان یا منافق و یا ضعیف االیمان هیچ گاه 

طعم آن را نمی چشند.
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ــان  ــه در اســتان کرم ــی فقی نماینــده ول
ــا  گفــت: افــراد و گروه هایــی در ارتبــاط ب
فرهنــگ مهدویت در جامعه شــبه افکنی 
می کنندکــه بایــد به این شــبهات پاســخ 

داده شــود.
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، 
حســن  والمســلمین  حجت االســالم 
علیدادی ســلیمانی در جلســه شــورای 
سیاســتگذاری، پشــتیبانی و هماهنگــی 
فعالیت هــای مهدویــت در اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه تبییــن فرهنــگ انتظــار 
ــی اســت اظهــار داشــت:  وظیفــه همگان
ــام  ــتفاده از تم ــا اس ــار ب ــگ انتظ فرهن
ظرفیت هایــی کــه در اختیــار داریــم 
بایــد بــرای جامعــه به ویــژه نســل جــوان 

تبییــن شــود.
وی بــا بیــان اینکــه عمــل مــا نیــز بایــد 
به گونــه ای باشــد کــه در راســتای تبلیغ و 

ترویــج فرهنــگ انتظــار و مهدویت باشــد 
گفــت: فرهنــگ مهدویــت یــک فرهنگ 
نجــات بخــش بــرای تمــام عالــم اســت و 

فقــط مختص مســلمانان نیســت.
امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــی م ــد در زندگ ــار بای ــگ انتظ فرهن
روشــن و مانــدگار باشــد و ایــن فرهنگ را 
بایــد به نســل جــوان منتقل کــرد افــزود: 
ــگ  ــورای فرهن ــالت ش ــن رس مهمتری
مهدویــت تبییــن فرهنــگ انتظــار و 

ــت. ــه اس ــت در جامع مهدوی
وی بــا بیــان اینکــه در مــاه مبــارک 
رمضــان قــرار داریــم گفــت: در ایــن مــاه 
ــوده و  دل هــا آمــاده دریافــت معنویــت ب
ایــن مــاه مبــارک یــک فرصــت مناســب 
بــرای ترویــج فرهنــگ مهدویــت اســت.

ــا تاکیــد بــر اینکــه  علیدادی ســلیمانی ب
شــبهات مهدویــت باید پاســخ داده شــود 

بیــان کــرد: افــراد و گروه هایــی هســتند که 
در ارتبــاط با فرهنــگ انتظــار و مهدویت در 
جامعــه شــبه افکنــی می کننــد کــه بایــد 

بــه ایــن شــبهات پاســخ داده شــود.
در ایــن جلســه حجت االســالم مهــدی 
عربپــور دبیــر شــورای سیاســتگذاری، 
فعالیت هــای  هماهنگــی  و  پشــتیبانی 
مهدویــت در اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه 
راهبــری فعالیت هــای مهــدوی در اســتان 
از وظایــف شــورای مهدویــت اســت اظهــار 
داشــت: صیانــت از فرهنگ مهــدوی در برابر 
انحرافــات از دیگــر وظایف شــورای مهدویت 

اســتان اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقه کتابخوانی 
مهدویــت از کتــاب »در جســتجوی آفتاب« 
برگــزار شــد عنــوان کــرد: در ایــن مســابقه 
5 هــزار جلــد کتــاب از ایــن مســابقه توزیع 
شــد و 2 هــزار و 500 نفــر در ایــن مســابقه 

پند دزد
گوینــد ابوحامــد محمــد غزالــی آن چــه را فــرا مــی گرفــت 
در دفترهــا مــی نوشــت. وقتــی )زمانی( بــا کاروانی در ســفر 
بــود و نوشــته هــا را یــک جا بســته بــا خــود برداشــت ... در 

راه گرفتــار راهزنان شــدند.
غزالــی رو بــه آنــان کــرد و بــه التمــاس گفــت: این بســته را 

از مــن نگیریــد دیگــر هــر چــه دارم از آن شــما.
دزدان را طمــع زیــادت شــد، آن را گشــودند و جــز دفترهای 

نوشــته چیزی نیافتند.
دزدی پرسید که این ها چیست؟

چون غزالی وی را به آنها آگاهی داد، دزد راهزن گفت:
علمی را که دزد ببرد به چه کار آید.

ایــن ســخن دزد، در غزالــی اثــری عمیــق گذاشــت و گفت: 
پنــدی بــه از ایــن از کســی نشــنیدم و دیگــر در پی آن شــد 

کــه علــم را در دفتــر جان بنــگارد.
آری بهتریــن دفتــر دانــش و صنــدوق علــوم بــرای انســان 
گوهــر جــان و گنجینــة ســینة او اســت. بایــد دانــش را در 
جــان جــای داد و بــذر معــارف و علــوم را در مزرعــة دل بــه 
بــار آورد کــه از هــر گزنــد و آســیبی دور، و دارایــی واقعــی 

آدمــی اســت

پیرمرد خردمند
در یــک دهکــده، پیرمــرد خرمنــدی زندگــی مــی کــرد. 
ــا ســوالی  ــد ی ــی خوردن ــر م ــه مشــکلی ب ــه ب ــرادی ک اف

ــد. ــی کردن ــه م ــه او مراجع داشــتند، ب
ــی خواســت  ــه م ــل ک ــک بچــه باهــوش و زِب ــک روز ی ی
ســر بــه ســر پیرمــرد خردمنــد بگــذارد، پرنــده ی کوچکی 
گرفــت و آن را طــوری در دســتش گرفــت کــه دیده نشــود.

بعــد پیــش پیرمــرد رفــت و بــه او گفــت: پدربــزرگ، مــن 
شــنیده ام شــما باهــوش تریــن مــرد دهکــده هســتید. امــا 
مــن بــاور نمــی کنــم. اگر راســت اســت، می توانیــد بگویید 
کــه ایــن پرنــده ای کــه در دســت مــن اســت زنــده اســت 

یــا مــرده؟
پیرمــرد نگاهــی بــه پســر انداخــت و فکــر کــرد: اگــر بــه او 
بگویــد کــه پرنــده زنــده اســت، او بــا یــک حرکــت کوچک 
دســتش پرنــده را مــی کشــد، و اگــر بگویــد که پرنــده مرده 
ــه خیــال خــودش  ــا ب ــده را آزاد مــی کنــد ت اســت، او پرن

ثابــت کنــد کــه از پیرمــرد باهــوش تــر اســت.
پیرمــرد دســتش را روی شــانه ی پســرک زبــل گذاشــت و 
بــا لبخنــد گفــت: مــرگ و زندگــی ایــن پرنــده بــه اراده ی 

تــو بســتگی دارد.

مرد فقیر و بقال
مــرد فقیــری بــود که همســرش کــره مــی ســاخت و او آن 

را بــه یکــی از بقالــی هــای شــهر مــی فروخت.
آن زن کــره هــا را بــه صــورت دایــره هــای یــک کیلویــی 

مــی ســاخت.
مــرد آن را بــه یکــی از بقالــی های شــهر مــی فروخــت و در 

مقابــل مایحتاج خانــه را مــی خرید.
روزی مــرد بقــال بــه انــدازه کــره هــا شــک کــرد و تصمیــم 

گرفــت آنهــا را وزن کنــد.
هنگامــی کــه آنهــا را وزن کــرد، انــدازه هــر کــره ۹00 گــرم 
بــود. او از مــرد فقیــر عصبانــی شــد و روز بعــد به مــرد فقیر 
گفت:دیگــر از تــو کــره نمــی خــرم، تــو کــره را بــه عنــوان 
ــه وزن  ــی ک ــی در حال ــی فروخت ــن م ــه م ــو ب ــک کیل ی

ــت. ــرم اس آن۹00 گ
مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت:

مــا وزنــه تــرازو نداریــم و یــک کیلــو شــکر از شــما خریدیم 
و آن یــک کیلــو شــکر را بــه عنــوان وزنــه قــرار مــی دادیــم.

داستان های  جالب وآموزنده

عمــودی :1 – میــوه ای پاییــزی – نویســنده معــروف روســی2 – اولین عدد – ضعیــف و زار – بهشــت 
زیــر پــای اوســت3 – فایــده – تکیــه کام درویــش – زمزمــه مــوزون4 – از ســاح های گرم – بنــدری در جنوب 
رشقــی – پایــه و اســاس5 – وســیله ای بــرای خودبینــی – پیامــری بــا صــوت خــوش – فــرد نیســت6 – روان 
کردن – نادانی – اولین دو رقمی7 – از حروف ا نگلیســی – نســبت زن و شــوهر با هم – تخت پادشــاهی8 
– ســاح انفجــاری – خیــال – کوهــی در کرمانشــاه9 – عــرب می گوید هرگــز – از القاب حرضت فاطمــه )س( 
– کارگاه نقاشــی10 – گرد و گوی مانند – پســوند نگهبان – ضمیر انگلیســی11 – اســتیا – ردیاب – صنعتی 
بــرای چــای12 – راکــب – ابــدی – بیــاری13 – نوعــی آزمــون – قــاب و حــدود – رســم کننــده14 – حــرف 
بیــزاری – پــوچ و بــی معنــی – خانــه هــای ریــز عکــس15 – محصــول مــرداب – پزشــک فرانســوی و کاشــف 

واکســن هاری
افقــی: 1 – اســتانی در جنــوب رشقی کشــور2 – از خطــوط قدیمی – کشــوری اســامی – پیامرب 
زیبــا روی3 – جهــان – جمــع کــره4 – نیــز – از شــهرهای ایران کهن – طاســاز – جانشــین او5 – حرف 
دهــن کجــی – حجمــی هندســی – جواب هــای – ویتامین انعقاد خــون6 – اقیانوس کبیــر – از اقوام 
ارمنــی – نــادان7 – ســتاره زهــره – آزاد – رســانه عمومــی8 – زیــاد حــرف مــی زنــد – ایــان و اعتقاد9 
– حــرف تعجــب خامنهــا – مایعــی بــرای نوشــن – هدایت کننــده – عدد دایــره10 – تورم ســوختگی 
– کمیــاب11 – شــاه بابــل کــه ادعــای خدایــی داشــت – ســه یار هــم قد – امتــداد فیزیکــی12 – زنخ 
– ســازمان غیر خصوصی – کال13 – خدمتکاران – ســمی – کدر و تیره14 – ســمت وجهت – وی – 

دور کردن از نادرســتی – خوب نیســت – زینت رو 15 – مســجدی بزرگ و تاریخی در مشــهد

پاسخ گویی مناسب مانع ترویج شبهاتی درباره مهدویت می شود

کتابخوانــی شــرکت کردنــد کــه بــه 113 نفر 
از شــرکت کننــدگان بــه قیــد قرعــه جوایزی 

اهــدا شــد.
ــتگذاری، پشــتیبانی و  ــورای سیاس ــر ش دبی
هماهنگــی فعالیت هــای مهدویت در اســتان 
کرمــان افــزود: ادارات و دســتگاه های دولتــی 
پیشــانی نظــام هســتند و در ترویــج فرهنگ 

مهــدوی ویــژه بایــد عمــل کننــد.

جدول شماره :478  

 منابع  مالی  دولت  علوی 
منابــع  مالی  در دوران  علی)علیه الســالم( از وضعیت  مناســبی  برخــوردار 
نبــود و اولیــن  خلــل  بعــد از مــرگ  عثمــان  و روی  کار آمــدن  علــی  پیدا 
شــد؛ زیــرا مصــر دیگــر مالــی  را بــرای  مدینــه  و برخــی  مناطــق  حجاز 
نفرســتاد. بیت المــال  بصــره  بــر اثــر تســلط  عایشــه  و طلحــه  و زبیــر، 
ــن  دوره   ــان  در ای ــوب های  خراس ــد. آش ــده  ش ــش  و پراکن ــر آن  پخ ب
نیــز موجــب  ضعــف  منابــع  دولــت  شــد. عــالوه  بر مــوارد پیــش  گفته، 
جنگ هــای  آزادی بخــش  کــه  در دوران  ســابق، موجب  عایــدات  فراوانی  
می شــد، بــه  ســبب  جنگ هــای  داخلــی  متوقــف  شــد و به  طــور کلی  
اوضــاع  و احــوال  اقتصــادی  دوران  علــی  را آشــفته  کــرد و درآمــد جامعه  
را تنــزل  داد؛ در حالــی  کــه  در دوران  عثمــان، درآمدهــا در اوج  خــود بــود. 
امیرالمؤ منین)علیه الســالم( بــا وجــود درگیری های  سیاســی  و نظامی  
فــراوان، هرگــز از حفــظ  درآمدهــای  عمومی  غافل  نشــد و آن  چنــان  در 
امــر بیت المــال  ســخت گیر بودنــد کــه  بعضــی  از کارگــزاران  متخلــف  
از تــرس  مجــازات  شــدید بــه  دشــمن  حضــرت  پیوســتند. تصــرف  در 
بیت المــال، هــر چنــد بــه  ظاهر پســندیده  ولــی  خــارج  از حکــم  قانون  
و شــرع  - از بازرســی  امــام  عادل  اســتثنا نشــد و خطــاکار همانند خائنی  
کــه  امــوال  بیت المــال  را برای  خــود و اطرافیانــش  مصرف  کرده  اســت، 
حسابرســی  و مجــازات  می شــد. داســتان  مصقلــة  بــن  هبیــره  را بــرای  

نمونــه  در این جــا ذکــر می کنیــم:
معقــل  بن  قیــس  )یکی  از ســرداران  ســپاه  امام علــی علیه الســالم ( در 
نبــردی  نصــارای  بنــی  ناجیــه  را اســیر کــرد و در مســیر بــه  مصقلة  بن  
هبیرة  شــیبانی، کارگزار علی)علیه الســالم( در »اردشــیر خــره« برخورد. 
عــدد اســرا پانصــد تــن  بــود. زنــان  و بچه ها بــا دیــدن  مصقله، شــروع  
بــه  گریــه  کردنــد و فریــاد مــردان  بلنــد شــد: »ای  ابوالفضــل، و ای  پناه  
دهنــدة  ضعفــا، ... بــر ما منــت  نهــاده، مــا را خریــده  و آزادنمــا.« مصقله  
تحــت  تأثیــر احساســات  واقــع  شــده، گفــت: »بــه  خــدا قســم  کــه  بر 
آنهــا صدقــه  می دهــم؛ زیــرا خــدا صدقه دهنــدگان  را پــاداش  می دهــد 
....« آنــان  را بــه  پانصــد هــزار درهــم  خریــد. معقل  اســرا را بــه  او تحویل  
داد و گفــت  در فرســتادن  مــال  بــرای  امیرالمؤ منین  شــتاب  نما. مصقله  
گفــت  االن  مقــداری  از آن  را می فرســتم  و همیــن  طــور تــا ایــن  کــه  
چیــزی  از آن  باقــی  نمانــد. معقــل  حضــرت  را از مــا وقع  مطلع  ســاخت  
... حضــرت  متوجــه  شــد کــه  مصقلــه  اســرا را آزاد کــرده  و از آنهــا مالــی  
جهــت  آزادیشــان  نگرفتــه  اســت. از ایــن  رو فرمــود: »مــن  مصقلــه  را 
نمی بینــم  جــز ایــن  کــه  مســئولیتی  را بــه  عهــده  گرفتــه  اســت  کــه  
بــه  زودی  در آن  گرفتــار خواهــد شــد.« ســپس  حضــرت  طــی  نامــه ای  
بــه  او نوشــت. »امــا بعــد. از بزرگ تریــن  خیانت هــا، خیانــت  بــه  جامعه  
اســت  و بزرگ تریــن  غــش  بــه  مــردم  شــهر، غــش  و خیانــت  بــه  امام  
و رهبــر. پانصــد هــزار درهــم  از حــق  مســلمین  پیــش  تو اســت، وقتی  
کــه  فرســتادة  مــن  آمــد، بــه  وســیلة  او آنهــا را بفرســت  و گرنــه  وقتــی  
کــه  نامــة  مــرا مطالعــه  کــردی، بــه  جانب  مــن  حرکــت  کــن. همانا به  
فرســتادة  خــود گفتــه ام  کــه  حتی  یک  ســاعت  تــو را تنها نگــذارد. مگر 

این  مــال  را بفرســتی.«

امام علی )علیه السالم(،
 دولت و سیاست های اقتصادی

بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بردســیر، در ابتدای این جلســه جواد 
ادیبــی نیــا مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
بردســیر ضمــن خیرمقــدم به اعضــای شــورای 
آمــوزش و پــرورش و تبریــک ســال جدیــد، در 
مــورد دســتورکارهای جلســه، از جملــه برنامــه 
ریــزی برای گرامیداشــت مقام معلم، پــروژه های 
عمرانــی نیمه تمــام، کارگروه پشــتیبانی ســواد 
ــرورش،  ــوزش و پ ــوزی و مســائل جــاری آم آم

توضیحاتــی ارائــه کرد.
ــام  ــان در ای ــای معلم ــات و تالش ه وی از زحم
ــزود:  ــر نمــود و اف ــا تقدی شــیوع بیمــاری کرون
تقدیــر از معلم به معنــای تقدیــر از ارزش علم در 
جامعه اســت و تجلیــل از معلمان یک ضــرورت 
مشــخص اســت کــه بایــد در ایــام پیــش رو بــه 
طــور شایســته ای مــورد توجــه قــرار بگیــرد و با 
توجــه  بــه شــروع مــوج جدید بیمــاری کرونــا و 
مالحظــات بهداشــتی برنامه هــای مناســبی در 

همیــن راســتا پیش بینــی گــردد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر 
بیان داشــت: پیشــنهاد ما برای هفتــه معلم این 

رییــس پلیــس فتای اســتان کرمــان گفت: 
مجرمــان ســایبری بــا تبلیغات جمــع آوری 
کمک هــای نقــدی بــرای افــراد نیازمنــد و 
ــه  ــازی ب ــای مج ــیب پذیر درفض اقشارآس
خصــوص شــبکه های اجتماعــی بــه دنبال 
سوء اســتفاده از احساســات انســان دوستانه 

شــهروندان هستند.
ســرهنگ امیــن یــادگار نــژاد اظهــار کــرد: 
بســیاری از کمک هــای مردمــی کــه از 
ــبکه های  ــتر ش ــراد در بس ــن اف ــق ای طری
اجتماعــی جمــع آوری می شــود هیــچ گاه 
ــی نمی رســد.  ــدان واقع ــه دســت نیازمن ب
ــا اشــاره بــه ایجــاد  ایــن مقــام انتظامــی ب
ســایت ها و کانال هایــی از ســوی مجرمــان 
ســایبری بــا ادعاهــای دروغین جمــع آوری 
کمک بــه افــراد بی بضاعــت در مــاه مبارک 
ــب  ــد مراق ــهروندان بای ــزود: ش رمضــان اف
باشــند که بــرای واریز نذورات خداپســندانه 
بــه افــراد بی بضاعــت یــا بیمــاران نیازمنــد، 
حتمــا از طریق ســایت  مؤسســات معتبر و 
درگاه پرداخــت همــان ســایت اقــدام کنند 
و بــه هیــچ عنــوان بــه پیام هــای تبلیغاتــی 
ــی  ــبکه های اجتماع ــده در ش ــر ش منتش

ــان نکنند. اطمین
وی ادامــه داد: ســودجویان در ترفنــدی 
ــراد  ــر واقعــی از اف ــا انتشــار تصاوی دیگــر ب
نیازمنــد و بعضــا طراحــی لینک هــای 
بــه  آلــوده  اپلیکیشــن های  و  جعلــی 
بدافــزار بــه بهانــه جمــع آوری کمــک برای 
ــات  ــه صفح ــهروندان را ب ــدان، ش نیازمن
جعلــی درگاه هــای بانکــی هدایــت و از ایــن 
حــس نــوع دوســتی و همدلی هــم وطنان 
ــا ســرقت اطالعــات  سوءاســتفاده کــرده ب
ــت  ــه برداش ــدام ب ــان، اق ــی آن کارت بانک

ساالری دادستان مرکز استان کرمان :

دستگاه قضا بدون اغماض با تخلفات 
انتخاباتی برخورد می کند

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان 
کرمــان گفت: دســتگاه قضایی در این اســتان 
بــا هرگونه تخلفــات و جرایم انتخاباتــی بدون 
ــی  ــورد قانون ــی برخ ــه چشم پوش ــر گون ه

می کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا، دادخــدا ســاالری شــامگاه 
پنجشــنبه ضمــن اعــالم ایــن خبر به رســانه 
هــا  افــزود: باتوجــه بــه اینکــه فضــای مجازی 
زمینــه بســیاری از جرایم شــده اســت،کمیته 
رصــد فضــای مجــازی ویــژه انتخابــات 
ــه  ــکیل و ب ــان تش ــرای کرم 1۴00در دادس

صــورت مســتمر فعــال مــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه بخشــنامه ابالغــی ریاســت 
معظــم قــوه قضائیــه در خصــوص تشــکیل 
ــم  ــه جرای ــیدگی ب ــگیری و رس ــتاد پیش س
انتخاباتــی، افــزود:  ضرورت دارد همه دســتگاه 
ــت از آرای مــردم  ــرای صیان ــی ب هــای نظارت

پیــش بینــی هــای الزم را انجــام دهنــد.
ســاالری  بخشــنامه ابالغــی را پیــام صریــح 
ریاســت قــوه قضائیــه بــرای متولیــان 
ــی   ــت ال رییس ــت: آی ــت و گف ــر دانس ام
ــری  ــور حداکث ــا درک حض ــمندانه و ب هوش
مــردم بدنــه نظارتــی دســتگاه را بــه اجــرای 

ــت. ــرده اس ــزام ک ــود ال ــی خ ــف ذات وظای
دادســتان کرمــان در ادامــه تمامــی احــزاب و 
ــه رعایــت  گــروه هــای سیاســی را دعــوت ب
اخــالق انتخاباتــی کــرد و گفــت: اگــر خدایی 
ــد  ــی واج ــای انتخابات ــی ه ــرده بداخالق ناک
وصــف مجرمانــه باشــد دســتگاه قضــا بــدون 
توجــه بــه خــط و جنــاح منســوب ، برخــورد 

قاطــع و بازدارنــده ای را در دســتور کار قرار 
مــی دهــد .

ویــژه  قضــات  داد:  ادامــه  ســاالری 
انتخابــات بایــد پایــش دقیقــی پیرامــون 
جرائــم انتخاباتــی انجــام دهنــد و نبایــد 
ــت  ــه امنی ــه ب ــی ک ــن تحرک کوچکتری
روانــی جامعــه در مقوله انتخابات خدشــه 
ــد. ــان دور بمان ــد از نگاهش ــی کن وارد م

 دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز 
اســتان کرمــان »محمدعلــی ســلیمانی« 
معــاون فضــای مجــازی و حقــوق عامــه 
ــه عنــوان قاضــی  دادســرای کرمــان  را ب
ــات  ــم انتخاب ــه جرای ــیدگی ب ــژه رس وی
1۴00در مرکــز  اســتان کرمــان تعییــن 

ــت . ــرده اس ک
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، ششــمین دوره انتخابــات 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا و 
میــان دوره ای مجلــس خبــرگان رهبــری 
ــه صــورت  ــده ب ــاه ســال آین 2۸ خردادم
همزمــان در کشــور برگــزار می شــود.

*

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: 

مراقب کالهبرداری سایبری در 
ماه رمضان باشید

ــد. ــان می کنن ــاز از حسابش غیرمج
یادگارنــژاد بــرای جلوگیــری از گرفتــار 
ــایبری،  ــرداران س نشــدن در دام کالهب
ــاً  ــرد: حتم ــه ک ــهروندان توصی ــه ش ب
ــت  ــه جه ــز وج ــه واری ــرای هرگون ب
کمک هــای خــود بــه قشرآســیب دیده، 
ــاب های  ــماره حس ــق ش ــط از طری فق
نهادهــای معتبر و ســازمان های مربوطه 
اقــدام کــرده و بــه هنــگام واریــز وجــه 
ــی از  ــوارد ایمن ــه م ــی ب در درگاه بانک
ــکل  ــق درگاه و پروت ــه آدرس دقی جمل
توجــه   https: //xxx.shaparak.ir
کــرده واز پرداخت هــای اینترنتــی از 
طریــق شــبکه های اجتماعــی بــه افراد 

ــد. ــودداری کنن ــدا خ ــناس ج ناش
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان در 
ــان از شــهروندان درخواســت کــرد:  پای
توصیه هــای پلیــس فتــا را جــدی 
گرفتــه و آنهــا را بــه کار ببندیــد تــا در 
ــرار  ــرداری ق ــه کالهب ــرض این گون مع
ــوارد  ــد و در صــورت مشــاهده م نگیری
مشــکوک آن را از طریــق ســایت پلیس 
 www.cyberpolice.ir آدرس  بــه  فتــا 
لینــک مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا 

مــا درمیــان بگذاریــد. درهفته معلم مسئولین شهرستان با حضور در 
مدارس، به صورت نمادین از کادری که در 

مدارس حضور دارند، تجلیل و قدردانی کنند 

اســت کــه مســئولین شهرســتان با حضــور در 
برخی مــدارس، جویای احوال فرهنگیان شــوند 
و بــه صــورت نمادیــن از کادری کــه در مــدارس 
حضور دارند، تجلیل و قدردانی کنند. همچنین 
از بخشــدارن مــی خواهیــم در صورت امــکان در 
مــدارس بخــش های خــود حضور پیــدا کنند.

وی در ادامــه در خصــوص پــروژه هــای عمرانــی 
نیمــه تمــام آمــوزش و پــرورش، خواســتار ایــن 
شــد کــه ایــن موضــوع در شــورای برنامــه ریزی 
شهرســتان مطــرح و بــرای تامیــن اعتبــار ایــن 

پــروژه هــا تصمیمــی اتخــاذ شــود.

جیــک ســالیوان: بــر مبنــای »تعهــد در 
ــم ــاز می گردی ــام ب ــه برج ــد« ب ــر تعه براب

مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا گفــت کــه 
متعهــد هســتیم کــه بــر مبنــای »تعهد 
در برابــر تعهــد« بــه توافــق هســته  ای بــا 

ایــران بازگردیــم.
بین الملــل  گــروه  گــزارش  بــه 
ــالیوان  ــک س ــنیم، جی ــزاری تس خبرگ
مشــاور امنیت ملــی آمریــکا در مصاحبه 
ــا اشــاره  ــا شــبکه خبــری ســی ان ان ب ب
ــت  ــن گف ــاری در وی ــرات ج ــه مذاک ب
کــه در گفت وگوهایــی کــه بــه صــورت 
غیرمســتقیم بــا ایــران برگــزار می شــود، 
هــر  رســیده ایم  پیشــرفت هایی  بــه 
ــوز راه درازی در پیــش اســت. چنــد هن

در  کــه  گفــت  ادامــه  در  ســالیوان 
حــال حاضــر بــر نــوع تحریم هایــی 
ــن  ــوند و همچنی ــته می ش ــه برداش ک
محدودیت هایــی کــه ایــران آنهــا را 
خواهــد پذیرفــت تمرکــز کرده ایــم 
ــردن  ــی ک ــمت اجرای ــه س ــپس ب و س

ترتیبــات ایــن اقدامــات خواهیــم رفــت.
ســخنان مشــاور امنیت ملــی آمریکا در 
حالی اســت کــه پایگاه اینترنتی نشــریه 
آمریکایــی وال اســتریت ژورنــال  در 
گزارشــی بــه نقــل از منابــع آگاه مدعــی 
ــی دارد  ــدن آمادگ ــت بای ــه دول شــد ک
کــه بخشــی از تحریم هــای وضع شــده 
علیــه بخش هــای مختلــف اقتصــاد 
ــی  ــی و نفت ــژه بخــش بانک ــران به وی ای

را لغــو کنــد.
وال اســتریت  بــه  آگاه  منبــع  دو 
ــکا  ــت آمری ــه دول ــد ک ــال گفته ان ژورن
بــرای برداشــتن تحریم هایــی کــه 
تحــت عنــوان »تروریســم« علیــه 
ــت،  ــی نف ــرکت مل ــزی، ش ــک مرک بان
و  نفــت  حمل ونقــل  شــرکت های 
چندیــن بخــش کلیــدی اقتصــاد ایران 
از جملــه فــوالد و آلومینیوم وضع شــده 

اســت، آمادگــی دارد.



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                            

10000100005588 شماره ارسال پیامک

در ســال یکهــزار رو ســیصدو چهــل و دو خانــواده آشــیرقلی عظیمــی صاحــب 
پســری شــد کــه قبــل از تولــد مــژده آمدنــش را در خــواِب مــادر داده بودنــد؛ از 
همیــن رو نامــش را خــداداد گذاردند. خــداداد عزیــز ُدردانه خانــواده بــود. دوران 
ابتدائــی را در روســتای باغبــزم در کنــار خانــواده و دوســتان گذرانــد؛ امــا بــرای 
مقطــع راهنمایــی بــه ناچــار غــم دوری از خانواده و ســختیها را متحمل شــد و 
بــا بــرادرش ُمحــرم بــه خانه یکی از بســتگان در بردســیر آمدنــد. روزهــا در پس 
هــم میگذشــت و پســر قوی هیــکل و تنومند روســتای باغبــزم در کنــار قدرت 

جســمانی، بــر بصیــرت و ایمانــش نیز همچنــان افزوده میشــد. 
رایحــه خــوش انقــالب را استشــمام کــرده بــود. وارد مبــارزات انقالبــی شــد و 
همــواره مــردم را بــه آمــدن امــام خمینــی)ره( نویــد میــداد، خوبیهــا نزدیــک 
اســت، خوشــی در راه اســت، آنکــه بایــد بیایــد، میآیــد.. همراه دوســتان بــا ذوق 
و اشــتیاق در راهپیمایــی هــا و مبــارزات علیــه رژیــم غاصــب طاغــوت شــرکت 
میکردنــد. باالخــره خــداداد بــه آرزویــش رســید و انقــالب پیــروز شــد. خــداداد 
هــم همچنــان مریــد پیــر جمــاران و انقــالب بــود. بــا شــروع جنــگ تحمیلی، 
تــرک تحصیــل نمــود و عــازم خطــوط مقــدم جبهــه گشــت. بعدهــا مدتــی را 
بــه عنــوان پاســدار رســمی وارد ســپاه گردیــد. بخاطــر آن توان باالی جســمانی 
و روحانــی کــه داشــت مدتــی بــه عنــوان مســئول آمــوزش نیــرو در پــادگان 
شــهید بهشــتی کرمــان انتخــاب شــد، امــا ایــن چیــزی نبــود کــه خــداداد را 
راضــی کنــد و از رفتــن بــه مناطــق جنگــی بــازدارد، لذا پس از تســویه حســاب 
بــا پادگان شــهید بهشــتی عــازم منطقه گشــت و در کنــار دیگر رزمنــدگان در 
مناطــق حضــوری فعــال داشــت، تــا اینکــه در عملیــات بــدر در منطقه شــرق 
دجلــه بــا دلیــل اصابــت ترکــش بــه ناحیه ســر بیهــوش شــد و بــه ُکمــا رفت. 
مدتــی پــس از انتقــال بــه بیمارســتان اصفهــان جوانمــرد قــوی هیــکل باغبزم 
هــم بــه صف شــهدا پیوســت و پیکــر مطهرش پــس از تشــییع در کنــار دیگر 

همرزمانــش در شهرســتان بردســیر بــه خاک ســپرده شــد.

شهید  معظم    خداداد عظیمی  

ــردم  ــری م ــارکت حداکث ــور و مش ــا حض ــالم ب *س
در انتخابــات،  عاملــی بــرای عصبانیــت بیشــترقاتالن 
ــوع  ــن در ن ــد و ای ــم ش ــلیمانی خواهی ــردار س س
خودیــک نمونه از انتقام گیــری اســت  9133----71

*بــرای انتخــاب افــراد درشــوراهای اســالمی و 
همچنین ریاســت جمهــوری بدنبال بررســی کارنامه 
انهــا باشــید تــا برنامــه هــای انــان ،چــون درگذشــته 
وانتخابــات هــای قبلــی بســیاری از برنامــه هایــی که 
خیلــی افــراد درانتخابات مجلس و شــوراها و ریاســت 
جمهــوری دادنــد ولــی عملی نشــد لــذا شــرط اصلی 
انتخــاب کارنامــه افراد باشــد باتشــکر    9148----05

*ماقبــال هــم نمــی توانســتیم ماهــی بخوریــم کــه 
ارزانتربودوحــاال بــا گرانــی فراگیــر ماهــی هــم گرانتــر 
شــده شــاید قبــال ســالی یــا ماهــی مــی توانســتیم 
ماهــی بخوریــم حــاال هیــچ ، مــرغ نســبت بــه بقیــه 
مــواد ارزان بودکــه حــاال کمیــاب و گــران و ازســفره 

ــت           9132----60 ــید و رف ــا پرکش ــای م ه
*ســالم بــا توجــه بــه خشکســالی متوالــی ســالهای 
اخیــر و فروکــش کــردن آبهــای زیرزمینــی و بتدریج 
کاهش کشــت و بیــکاری کشــاورزان وباغــداران تا دیر 
نشــده جهــت آب مصرفــی شــرکتهای فوالدی کــه از 
خلیــج فــارس  تا ســیرجان رســیده نماینــده محترم 
تــالش کندتــا زودتــر بــه بردســیر هم ســهمی جهت 
تامیــن آب فوالدهــا قــرار گیــرد تــا ابهــای ســطحی 
ــاورزی  ــتری کش ــالهای بیش ــد س ــی بتوان وزیرزمین
وباغــداری بردســیررا تامیــن کنــد و از بــه هــدر رفتن 

آب جلوگیــری شــود باتشــکر   9131----78
*بــا ســالم از شــهردارمحترم وپرتالش و بــا تدبیر می 
خواهــم که نســبت به اســتاندارد ســازی ســرعتگیرها 
اقدام کندمشــابه کاری کــه دربلوارجمهوری اســالمی 
کرمــان شــده کــه با کم کــردن ســرعت و بــدون ترمز 
وتوقــف میشــود عبور کــرد ضمنا چراغ چشــمک زن 
هــم نصــب کردنــد ایــن یــک کار ایــده آل اســت کــه 
قطعــا شــهردار محتــرم ازاین پیشــنهاد اســتقبال می 
کند ممنــون از ســپهرصدای بردســیر   9138---11

*در ســایه عدم احســاس مســئوالن مربوطه همچنان 
مــرغ دربردســیر کمیــاب و بــا مقــدار اندکــی کــه بــه 
ــوری تمــام میشــود  ــرغ فروشــیها داده میشــود ف م
وپاســخگوی متقاضیــان نیســت بــا توجــه بــه اینکــه 
ــردم  ــق م ــد ح ــیر فعالن ــداری در بردس ــا مرغ دهه
نجیــب بردســیر این نیســت کــه مرغهــا را بــه کرمان 
ــود  ــن شــهر کمب ــد و درای ــتانها ببرن ــایر شهرس وس
چشــمگیر باشــد و خبــری هــم از بســته هــای مــاه 

ــد                      9362----99 ــم نش ــان ه رمض
*بــا ســالم مســئولین محتــرم پاســخ بدهنــد چــرا 
یــک مرتبــه بــا مثبــت شــدن تســت 65 نفــر وفــوت 
2نفــر و 8بســتری ویکی در شــرایط ســخت وضعیت 
بردســیر از قرمــز بــه نارنجــی تبدیل ایا شــرایط تغییر 
کــرده اســت این ســئوال خیلــی از شــهروندان اســت                                                                                                                                              

40----9132                                                
امتــداد بلــوار شــهید جهاندیــده بــه میــدان جانبــاز 
درانتهــا بــه منــازل و مکانهایــی برخــورد کــرده حیف 
ایــن بلوارنصفــه بمانــد اهالــی و مالکیــن همــت کنند 
بــا شــهرداری تعامــل و نســبت بــه تعریــض کمــک 
کننــد تــا ایــن طــرح کامــل شــود   9032-----60

ــوج  ــی در م ــای کرونای ــرگ و میره ــد م رون
ــرز  ــه م ــه شــکلی اســت ک ــا، ب ــارم کرون چه
بیــن ســه تــا پنــج دقیقــه یــک فوتــی کرونــا 

ــت. ــورده اس ــم خ ــور رق در کش
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، شــرایط کرونایــی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــور وخیم ت کش
ــه  ــم. ب ــارم می کردی ــوج چه تصــورش را در م
ــرگ و  ــکنی م ــاهد رکوردش ــه ش ــوری ک ط
میرهــا و بســتری های بیمــاران در یــک ماهــه 

اخیــر هســتیم.
بــر اســاس آنچــه تاکنــون در آمارهــای روزانــه 
وزارت بهداشــت بــه چشــم می خــورد، میــزان 
مــرگ و میرهــا در نوســان اســت و هــر ســه 
دقیقــه تــا پنــج دقیقــه یــک فوتــی را شــاهد 

. هستیم
در اول اردیبهشــت 1400، آمــار فوتی هــا 453 
نفــر اعــالم شــد و ایــن بیشــترین آمــار مــرگ 
و میــر تــا کنــون در ســال جدیــد بــوده اســت. 
زیــرا، قبــل از ایــن، رکــورد 486 مــرگ در 26 

آبــان 1399 ثبــت شــده بــود.
نشــان  بررســی ها  اســاس،  همیــن  بــر 
می دهــد کــه در حــال حاضــر و در ســال 
ــر  ــر در ه ــرگ و می 1400، شــاهد نوســان م
ســه تــا پنــج دقیقــه هســتیم. امــا، اینکــه چرا 
ایــن رونــد همچنــان در حــال شــتاب اســت، 
ســوالی اســت کــه متخصصین حوزه پزشــکی 

ــد. ــخ می دهن ــه آن پاس ب

شرایط واقعاً بحرانی است
حمیــد عمــادی رئیــس بخــش عفونــی 
ــن  ــوان ای ــا عن ــی، ب ــام خمین ــتان ام بیمارس
ــه  ــی ب ــان کرونای ــداد مراجع ــه تع ــب ک مطل
بیمارســتان ها بســیار باال بــوده و شــرایط واقعاً 
بحرانــی اســت، گفــت: مــا افــرادی را کــه تــا 
قبــل از عیــد بــد حــال نبودنــد ولــی بســتری 
می کردیــم، وحــاال دیگــر بســتری نمی کنیــم 
ــکان  ــا دادن داروهــای الزم و در صــورت ام و ب
تهیــه اکســیژن بــه منــزل می فرســتیم تــا بار 

ــر بیمارســتان ها کــم شــود. شــدید ب
 وی یــا تاکیــد بر رعایت دســتورات بهداشــتی 
و دوری از حضــور در تجمعــات و میهمانی هــا، 

افــزود: مــا افــرادی را داشــتیم کــه بــرای بــار دوم و 
ســوم هــم دچــار کرونــا شــدند، امــا دفعــات بعد با 

شــدت کمتــری بوده اســت.

کمبود تخت های بیمارستانی
ــاون  ــه مع ــاد عالم ــید فرش ــال، س ــن ح در همی
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، بــا عنوان 
ایــن مطلــب کــه در پیــک چهــارم کرونــا و کمبود 
تخت هــای بیمارســتانی نیــاز بــه تغییــر شــرایط 
داریــم، گفــت: در مراکــز 16 ســاعته شــبکه 
ــورت  ــرپایی در ص ــای س ــت و درمانگاه ه بهداش
نیــاز الزم اســت در خصــوص داروهــای تجویزی در 
زمینــه آنتــی وایــرال هــا، ضدالتهابی هــا و کورتیکو 

ــود. ــری ش ــتروئیدها تصمیم گی اس
علیرضــا دالوری معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران، بــا اشــاره بــه فعالیــت 21 مرکــز 
16 ســاعته در محــدوده تحــت پوشــش دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران، اظهــار داشــت: پزشــکان 
بــه طــور متوســط روزانــه 100 بیمــار را از طیــف 

خفیــف تــا شــدید ویزیــت می کننــد.

رفتار ویروس قابل پیش بینی نبود
 ICU کیــوان گوهــری مقــدم رئیس بخــش ریــه و
ــوج  ــت: در م ــریعتی گف ــتان ش ــی بیمارس داخل
ــی را  ــی و متفاوت ــار غیرقابل پیش بین ــارم رفت چه
از بیمــاری شــاهد بودیــم و تنهــا بــا یــک معیــار 
پاراکلینیــک نمی تــوان بیمــاری را مدیریــت کــرد.

تداوم افزایش مرگ و میرها تا دو ماه آینده
در همیــن حــال، پیــام طبرســی عضــو کمیتــه 
علمــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــا اشــاره به 
پیامدهای منفی عــدم جلوگیری از مســافرت های 
ــوروزی و عــدم اعمــال محدودیت هــا در شــیوع  ن
بیمــاری، گفــت: اگــر در دو هفتــه تعطیــالت نوروز 
محدودیــت ایجــاد می شــد مطمئنــاً وضعیــت مــا 

بهتــر از شــرایط کنونــی بود.
وی بــا بیــان اینکــه از اول فروردیــن 1400 شــاهد 
هجوم بیمــاران بــه اورژانــس بیمارســتان ها بودیم، 
افــزود: اگــر در حــال حاضــر نیــز محدودیت هــا را 
اعمــال کنیــم اتفــاق خاصــی در این مــوج نخواهد 
افتــاد و ایــن مــوج دو مــاه طــول خواهــد کشــید، 
زیــرا تجربــه نشــان داده اســت زمانــی کــه یــک 

مــوج شــروع می شــود دو مــاه طــول می کشــد، تنهــا می تــوان بــا 
انجــام برخــی اقدامــات ارتفــاع مــوج را تــا حــدی کــم کــرد امــا در 
خــود مــوج نمی توان تغییــری ایجــاد کرد.حداقل تــا دو مــاه آینده 
»آی ســی یــو« هــا و بیمارســتان ها پــر خواهــد بــود و متأســفانه 
مــرگ و میرها بیشــتر خواهد شدطبرســی بــا بیان اینکــه حداقل 
تــا دو مــاه آینــده »آی ســی یــو« هــا و بیمارســتان ها پــر خواهــد 
بــود و متأســفانه مــرگ و میرهــا بیشــتر خواهــد شــد، پیش بینی 

کــرد کــه شــاهد افزایــش میــزان مــرگ و میرهــا خواهیــم بود.
ــم جدیــدی از  ــا عالئ ــا عنــوان ایــن مطلــب کــه هــر روز ب وی ب
بیمــاری کرونــا در جهــان مواجــه می شــویم، گفــت: ســکته های 
مغــزی و قلبــی بــرای جوانانی که هیــچ زمینه بیماری و ســابقه ای 
ــو ظهــور بیمــاری  ــم ن ــار و عالئ ــوان بخشــی از آث ــد را می ت ندارن

کرونــا عنــوان کــرد.
روند بیماری همچنان صعودی است

علیرضا رئیســی ســخنگوی ســتاد ملی مقابله در گزارشــی که روز 
شــنبه چهــارم اردیبهشــت 1400 و در پایــان جلســه ســتاد ملــی 
کرونــا، ارائــه داد، وضعیــت بیمــاری را همچنــان صعــودی دانســت 
و گفــت: در 7 اســتان تهــران، خراســان رضوی، خراســان شــمالی، 
گلســتان، لرســتان و همــدان رونــد شــیوع بیمــاری بــه شــدت 
صعــودی اســت و در مجمــوع 25 اســتان وضعیــت خوبــی ندارنــد.

شتاب مرگ های کرونایی ادامه دارد
بــا توجــه بــه گــزارش ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و 
اینکــه میــزان رعایــت پروتکل هــا آن طــور کــه بایــد در ســطح 
مطلوبــی نیســت، بــه نظــر می رســد بایــد همچنــان منتظر ســیر 
صعــودی مرگ هــای کرونایــی در کشــور باشــیم. بــه طــوری کــه 
گفتــه می شــود از تعــداد بیمــاران بــد حــال کــه در بخش هــای 
آی ســی یــو بیمارســتان ها بســتری هســتند، می تــوان حــدس 
ــه  ــی چگون ــد حــال، مرگ هــای کرونای زد کــه از 5107 بیمــار ب
خواهــد بــود. قطعــاً ادامــه ایــن وضعیت و ســهل انــگاری در رعایت 
پروتکل هــا، حداقــل تــا زمانــی که دسترســی همــگان به واکســن 
امــکان پذیــر نیســت، می توانــد بر شــدت مــرگ و میرهــا بیافزاید.

هفته نامه ی فرهنگیـ  سیاسی استان کرمانـ  تحلیلی خبری
صاحب امتیاز ، مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی باغینی
جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی باغینی 

صفحه آرایی : سپهر بردسیر )09134423926(
گستره ی توزیع استان کرمان
آدرس : بردسیرـ خیابان امام)ره(ـ  ساختمان خطیبی - طبقه  اول - جنب دفتر ازدواج
تلفن : 33521188-034 ، 09133414471 فاکس : 034-33528860
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شتاب مرگ های کرونایی در کشور/یک فوتی در 
هر سه تا پنج دقیقه

اشعارمیالد امام حسن 
مجتبی علیه السالم

ماه من از پرده بیرون شو ببین ماه خدا را
ماه عفو و ماه رحمت ما تسبیح و دعا را
ماه توبه ماه بخشایش مه صدق و صفا را

ماه میالد حسن مرآت حسن کربیا را
نیمه ماه خدا ماه علی را  جلوه گر بین

قرص خورشید محمد را در آغوش سحر بین
غنچه ای از گلنب قران و عرتت و اشد امشب

اشک شوق مصطفی در خنده اش پیدا شد امشب
روشن از دیدار رویش دیده زهرا شد امشب
فاش گویم پور بو طالب علی بابا شد امشب
گشته بلبل جربئیل و خانه وحی است گلشن
ای محمد ای علی ای فاطمه چشم تو روشن

بزم شادی هم زمین هم چرخ گردون آمد امشب
روزه داران را بهین عیدی هامیون آمد امشب

میهامنان خدا را بخت میمون آمد امشب
ماه روی میزبان از پرده بیرون آمد امشب

دل مناز آورده بر محراب ابروی خم او
روزه سی روزه می گیرد بخیر مقدم او

آفتاب حسن حق تابنده هنگام سحر شد
نیمه ماه خدا ماه محمد جلوه گر شد

مرتضی را چشم دل روشن برخسار پرس شد
هم برش هم بوالبرش را این پرس نیکو پدر شد

ظاهر از بین والیت مظهر داور شد امشب
البشاره البشاره فاطمه مادر شد امشب

خیز و در آئینه جان عکس روی یار بنگر
جلوه گر در خانه دل جلوه دلدار بنگر
وجه وجه الله بین مهر رخ دادار بنگر

در تالقی دو دریا لولو شهوار بنگر
گوش شو تا بشنوی تربیک حی ذواملنن را
چشم شو تا بنگری روی دل آرای حسن را

دو هفته آینده حساس است/خطر 
ویروس هندی پیش روی ماست

ــت:  ــد، گف ــت نمی کنن ــی رعای ــه خوب ــا را ب ــردم پروتکل ه ــد م  می ده
ــیده اند  ــک رس ــه پی ــه نقط ــت ب ــوان گف ــاً می ت ــه تقریب ــتان هایی ک اس
ــند،  ــته باش ــری داش ــرایط بهت ــت ش ــن اس ــد ممک ــت کنن ــر مراقب و اگ
ــد. ــش دارن ــختی را در پی ــیار س ــه راه بس ــتند ک ــتان هس ــا 12 اس 10 ت
وی افــزود: همــه آمارهــا از لحــاظ ابتــال، تعــداد بســتری ها و تعــداد فوتی هــا 
ــد مراقبــت  ــان نگــران کننــده اســت و بای نشــان می دهــد شــرایط همچن
بیشــتری کنیــم. مــا هیــچ راهــی نداریم کــه در هفتــه جــاری و هفتــه آینده 
تمــام تــوان خــود را بــه کار بگیریــم، متولیــان نظــارت بایــد فعالیــت خــود را 
ــد. ــای نارنجــی تشــدید کنن ــه در بخش ه ــز و چ ــای قرم ــه در بخش ه چ

رئیس جمهــور ضمــن درخواســت از قــرارگاه بــرای تشــکیل تیم هــای نظارت 
ویــژه و افزایــش مراقبت هــا اظهــار کــرد: همــه نیروهــا اعــم از نیروهــای ناجــا، 
بســیج، هــالل احمــر، اتحادیه هــا، اصنــاف و همــه آنهــا کــه بــه نوعــی نظارت 
و مراقبــت در ادارات یــا ســایر فضاهــا را برعهــده دارنــد بایــد فعالیــت خــود 
ــا خــالص شــویم. ــارم کرون ــوج چه ــم از م ــد؛ واال نمی توانی را تشــدید کنن
روحانــی بــر اهمیــت رعایــت پروتکل هــا تاکیــد کــرد و گفــت: مردم هــم باید 
مراعــات خــود را بــاال ببرنــد. امــروز آمــار نشــان می دهــد کــه مــردم همانطور 
کــه بایــد و شــاید مراقبــت نمی کننــد. آمار حاکــی از آن اســت کــه مراقبت ها 
بــه طــور متوســط زیــر 60 درصــد اســت در حالــی کــه بایــد مراقبت هــا را به 
بــاالی هشــتاد و نــود درصــد برســانیم تــا بتوانیــم از ایــن موج خالص شــویم.
رئیس جمهــور دو هفتــه پیــش رو را دو هفتــه حســاس دانســت و بیــان کــرد: 
چــاره ای نداریــم کــه هــم نظــارت و هــم رعایــت پروتکل هــا را تشــدید کنیم. 
آمارهــا و ارقامــی کــه می گوییــم نگــران کننــده اســت بر ایــن مبنا اســت که 
امکانــات زیرســاختی، بهداشــتی و درمانــی موجــود محــدود اســت. همچنین 
ــا  ــد. م نیــروی انســانی کــه تــالش می کننــد توانمنــدی نامحــدودی ندارن
بایــد بــا همــه تــوان مراعــات کنیــم کــه البتــه مــرز تحمــل جامعه همیشــه 
بایــد مدنظــر باشــد، ســطح تحمــل مــردم ســطح تحمــل خاصــی هســت.
ــا  ــود، ت ــفارش داده می ش ــه س ــی ک ــن از زمان ــک واکس ــزود: ی ــی اف روحان
کشــور طــرف معاملــه موافقــت کنــد، قــرارداد آمــاده شــود، خریــداری شــود 
و مقــداری کــه بتواننــد بــه مــا بدهنــد، تــا تاییــد شــود و حمــل شــود و وارد 
کشــور شــود و بــه مراکــز واکسیناســیون برســد، کار ســاده و آســانی نیســت.
ــم انجــام می دهیــم و از روز  ــزرگ را داری ــن کار ب ــا ای ــان اینکــه م ــا بی وی ب
ــرای  ــا امــروز در ایــن مســیر گرفتــار تحریــم بوده ایــم، اظهــار کــرد: ب اول ت
مثــال پــول مــا در عــراق اســت و بــرای اینکــه بخواهیــم پــول را بــه روســیه 
جابجــا کنیــم، چقــدر تلفــن و تمــاس و پیگیــری نیــاز اســت تــا یــک مــورد 
از ایــن جابجایــی انجــام بگیــرد. مــردم بداننــد بــرای مــا خریــد واکســن یــک 
اولویــت اســت، پــول ایــن خریــد را تامیــن خواهیــم کــرد و ایــن واکســن را 
وارد خواهیــم کــرد و شــرایط مــا در اواخــر اردیبهشــت بهتــر خواهــد شــد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز خطــر دیگــری پیــش رو اســت و آن ویــروس 
هنــدی اســت اظهــار کــرد: ویــروس هنــدی از نمونــه انگلیســی و برزیلــی و 
آفریقایــی بدتــر اســت و اگــر ایــن ویروس وارد کشــور شــود مشــکالت بزرگی 
ــه وجــود خواهــد آمــد. از همــه اســتاندارهای شــرقی از جملــه خراســان  ب

اصلی ترین وظایف ارکان حاکمیت 
برگزاری انتخابات پرشور و آگاهانه

ادامــه ســرمقاله ...  لــذا درایــن فرصــت همــه دلســوزان نظــام جمهــوری اســامی باید 
بــا تــاش بــرای افزایــش بصیــرت و آگاه ســازی افــرادی کــه نســبت بــه انقــاب بــی اعتمــاد یــا 
ناراضــی و نــاآگاه هســتند ضــرورت دارد اقدامــات خــاص خــود را انجــام داد.وبــا تشــویق و ترغیــب 
مــردم بــا تاکیــد بــر ارتقــای ســطح رضایتمندی مــردم بــرای حضــوری حداکثــری از ریــزش مردم 
در صحنــه جلوگیــری کنند.وترغیــب مــردم به حضــور منجر به حفظ نظــام یکپارچه دینــی خواهد 
شــد و امــروز اداره جامعــه بــا تبییــن اســام نــاب محمدی)صلــی اهلل علیــه وآلــه( و حاکمیت دینی 
صــورت خواهــد گرفــت. همانگونــه کــه در جوامــع غیردینــی مشهوداســت و عقــای  آنــان بیــان 
داشــتند قطعــا سوسیالیســم و لیبرالیســم تــوان اداره جامعــه را ندارنــد و تنهــا دینــی کــه عالمانــه با 
فطــرت انســان ســازگار اســت و مــی توانــد دنیــای اســام را اداره کنــد و بســتر حضــور مــردم را 

فراهــم کنــد دیــن مبین اســام اســت.
بنابرایــن بــرای حضــور حداکثــری آگاهانــه و باشــور باید بــه مــردم آدرس درســت داده شــود آدرس 
درســت یعنــی بــه مــردم بگوییــم، تشــکیل دولــت جــوان حــزب الهــی راهــکار رفــع مشــکات 
کشــور اســت و منظــور از جــوان بودن، ســن و ســال نیســت بلکــه نشــاط، کارآمدی و تحــرک باال 

و معنــای حــزب الهــی بــودن توجــه بــه نصــرت الهــی و نــگاه بــه درون اســت.

تجلیل از مقام واالی معلم وظیفه 
ای همگانی است

 شــود و در ایــن راســتا آمــوزش حضــوری دانــش آمــوزان در مــدارس شهرســتان انجــام 
ــود. نمی ش

وی بیــان داشــت: آمــوزش عمومــی یکــی از عوامل و شــاید تنها عامل توســعه اجتماعی 
مــی باشــدکه نقــش اصلــی در ایــن امــر بر عهــده معلمان اســت که بــا توجه به شــرایط 
موجــود و برگــزاری کالس هــا بصــورت مجــازی،  نقش معلمــان در بحث آموزش بســیار 

مهــم بــوده کــه جــا دارد از زحمــات شــبانه روزی آنها تقدیر و تشــکر نمود.
فرمانــدار شهرســتان بردســیر افــزود: روز معلــم و تجلیــل از مقــام واالی معلــم وظیفه ای 
همگانــی اســت و بــر همیــن اســاس تجلیــل از معلمــان بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 

برگــزار و از مقــام معلمــان قدردانــی خواهــد گردیــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد:  مســئله بــی ســوادی و ریشــه کنــی آن، خــاص دســتگاه 
آمــوزش و پــرورش نیســت بلکــه بعنــوان یک  معضــل اجتماعی و یــک فعالیت همگانی 
نیازمنــد مشــارکت فعــال همــه ی مســئولین و دســتگاه هــای اجرایــی و  تشــکل هــای 
مــردم نهــاد اســت کــه متناســب بــا تــوان و ظرفیــت در اختیــار بــه  ایــن حــوزه ورود 

جــدی وکیفی داشــته باشــند.
ســید حســن میرصادقــی بــا بیــان اینکــه بــی ســوادی در روســتاها بیشــتر رواج دارد، 
خواســتار همــکاری و شناســایی بــی ســوادان از طریــق دهیــاران و بخشــداران و معرفــی 

آنهــا بــه آمــوزش و پــرورش شــد.
در پایــان فرمانــدار و رئیــس شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بردســیر، جهــت 

تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام آمــوزش و پــرورش قــول مســاعد داد.

معرفی کتاب 
کتاب درآمدهای نفتی از توهم تا واقعیت اثر محمد حسن قدیری ابیانه

برآوردهایی غیر کارشناســی و عجیب از ســهم هر ایرانی 
از درآمــد نفــت در حالــی در ســطح جامعــه مطــرح می 
شــود که بررســی ها نشــان مــی دهــد درآمد نفتــی ایران 
در قیــاس بــا جمعیت کشــور رقــم چنــدان قابل توجهی 
نیســت و توزیــع ایــن پــول ، به فــرض محــال ، در جامعه 
ــران  ــد گرهــی از مشــکالت اقتصــادی ای ــز منــی توان نی
بــاز کنــد. آدرس غلطــی کــه در ایــن حــوزه برخــی بــرای 
الپوشــانی مســاله یا مســائل اصلی بحران های اقتصادی 
در ایــران از آن اســتفاده مــی کننــد، خــود مــی تواند نعل 
وارونــه ای بــرای درمــان دردهــای بی شــار اقتصــاد ایــران 
تلقــی شــود. از ایــن رو بــرای فهــم مناســبرت درآمدهــای 

نفتــی ایــران، خوانــدن کتــاب “درآمدهــای نفتی از توهم تا واقعیت” توســط دکرت محمد حســن 
قدیــری ابیانــه مــی توانــد دیــدگاه مــا را مســتند و دقیقــرت کنــد. درباره نویســنده: محمدحســن 
قدیــری ابیانــه )۱۳۳۳ در تهــران( دیپلات ایرانی اســت که ســابقه ســفارت در اســرتالیا و مکزیک 
را داشــته اســت. وی مدیــر انجمــن نخبــگان جهــان اســالم، عضــو شــورای بین امللــل پژوهشــگاه 

فرهنگ و اندیشــه اســالمی اســت.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ویــروس کرونــای هنــدی از نمونــه 
انگلیســی، برزیلــی و آفریقایی بدتر 
ــروس  ــن وی اســت، گفــت: اگــر ای
مشــکالت  شــود  کشــور  وارد 
ــد. ــد آم ــه وجــود خواه ــی ب بزرگ
مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــی  ــن روحان ــالم حس حجت االس
رئیس جمهــور صبــح روز )شــنبه( 
در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا بــا بیان اینکــه آمارها نشــان 

رضــوی و جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان و حتــی اســتان های هــم مــرز مثــل 
ــف  ــد تکلی ــد و بدانن ــات کنن ــه مراع ــم ک ــش می کنی ــزگان خواه ــان و هرم کرم
بــزرگ و مهمــی بــر عهــده آنهــا قــرار دارد کــه ایــن ویــروس وارد کشــور نشــود.
ــا  ــتگاه ها و ارگان ه ــه دس ــرای هم ــی ب ــرارگاه چارچوب ــروز در ق ــه داد: ام وی ادام
ــردم  ــا م ــد ت ــک کنن ــم کم ــلح ه ــای مس ــاءاهلل نیروه ــود و ان ش ــب می ش تصوی
ــوج  ــه از م ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــالش م ــه ت ــاری مجــدد نشــوند. هم ــار گرفت دچ
ــود. ــاد ش ــان ایج ــردم و کادر درم ــرای م ــی ب ــا آرامش ــم ت ــور کنی ــارم عب چه
ــرای  ــت ب ــان خاطرنشــان کــرد: مــردم مطمئــن باشــند دول رئیس جمهــور در پای
ــت  ــوان اولوی ــه عن ــی ب ــن خارج ــردن واکس ــی و وارد ک ــن داخل ــاخت واکس س
ــم  ــش می کن ــت. خواه ــه اس ــه کار گرفت ــود را ب ــام خ ــوان و اهتم ــه ت اول، هم
ــازی  ــیه س ــت از حاش ــور دس ــرای اداره کش ــخت ب ــیار س ــرایط بس ــن ش در ای
ــالمی  ــی و اس ــان اخالق ــا لس ــم و ب ــک کنی ــر را کم ــه همدیگ ــم و هم برداری
ــم ــور کنی ــوج عب ــن م ــم از ای ــر بتوانی ــاری همدیگ ــا ی ــا ب ــم ت ــت کنی صحب

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بردسیر: 

فرمانــدار و رئیس شــورای آمــوزش و پرورش 
شهرســتان بردســیر در جلســه شــورای 
آمــوزش و پــرورش گفــت: تجلیــل از مقــام 

واالی معلــم وظیفــه ای همگانــی اســت.
ســید حســن میرصادقــی رئیــس شــورای 
ــیر،  ــتان بردس ــرورش شهرس ــوزش و پ آم
ضمــن تبریــک ســال جدیــد و قبولــی 
طاعــات و عبادات گفت: شهرســتان بردســیر 
همچنــان از نظــر شــیوع ویــروس کرونــا در 
وضعیــت قرمز قــرار دارد و باید دســتورالعمل 
هــای بهداشــتی توســط شــهروندان رعایــت 

ــات  ــردم در انتخاب ــور م ــور پرش حض
شــوراهای اســالمی آثــار مثبتــی بــرای 
شــهر و روســتا به دنبال دارد و تضمین 
کننــده انتخــاب داوطلبــان متخصص، 
توامننــد، کارآمــد و عالقه مند می باشــد


